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মৃখবন্ধ। 

সপ ০্প্্স্স 

« জন্ ঈয়া্ট মিলের ভীবনবৃত্ত” সর্কগ্রথমে আর্ধাদর্শনে প্রকাশিত 

হয়। কতিপর বন্ধুর অনুরোধে ইহ। এক্ষণে অনেক স্থলে পরিবর্তিত, 

পরিব্ধিত ও পরিশোধিত হইয়া ্মতনত গ্রস্থের আকারে সাঁধারণ-দমীপে 

স্গানীত হইল । যখনই আর্ধ্যদর্শনে প্রকাশিত হয় তখন অনেকে 
আমায় জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন যে জীবনচরিত পাঠের উপযোগিতা কি? 

এবং একজন বৈদেশিকের জীবনচরিত পাঠ করিয়াই, বা আমাদিগের 

লা কি? আঁমি তৎকালে ইহার কোন উত্তর দিই নাই এবং উত্তক 

দেওয়ার কোনও আবশ্যকত! উপলব্ধি করি নাই। কিন্তু যখন আমি 

ইচার পুলঃপ্রকীশনে সমুদ্যত হইলাম, তখন ইহার কোন উত্বর না 

দেওয়া ভাল দেখায় না বলিয়। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম:-- 

চরিত্র-সংগঠনের উপকরণ-সামগ্রীয় আদর্শ প্রদান করাই জীবন- 

চরিতের প্রধান অধিকার। শিক্ষার প্রধান .লক্ষা চরিঞসংগঠন । 

চরিক্র-সংগঠনে গ্রধান সহায় মনীষিগণের জীবনচরিত পাঠ। সুতরাং 
জীবন5রিত্ের অন্তুশীলনা শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। 

কিন্ত হর্ভাগ্যবশতঃ বীয় বিদালয় সমূহের অধ্যাপনা কার্যে সেই জীবন- | 
চরিতের পর্ধ্যাণ্ত ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার একটা প্রধান কারধ 

উত্কুঞ্ট জীবনচরিতের অভাব । যে ছুই একখানি জীবনচরিত আছে 

তাহ অতি সংক্ষিপ্ত । তাহা বালকদিগের চরিত্রসংগঠনের আদর্শ হইতে 

পারে, কিন্ত ফুবকমগ্ডলীর চরিত্রসংগঠনের উপকরণ- সামগ্রীর সংযোজন 

ক্ুরিতে অক্ষম | সেই ক্মতাব গুরপের জনা আমি “জান টা্ট মিলের 

জীবন্ত ” লিখিতে প্রবৃত্ত হই |. আমার ইন ছিল যে সর্বপ্রথম 
কোন ভারতীয় মনীষীর চরিতের চি রককরি /. কি উপকরণ সামী রঃ 



অভাবে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে সাহস হয় নাই। ভারতীয় চরিত্রসমূহ 

হইতে উচ্চ জাদর্শ আহরণ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রাটীন ভারতে 

গমন করিতে হয়। কিস্বু আমাদিগের ছুরৃষ্ট' বশত: প্রাচীন ভারতের 

চরিত্রসমূহের একটারও বিশ্বস্ত ও পূর্ণ চিত্র আমাদিগের করতলম্থ হইবার 

সম্ভাবনা নাই। সকলগুলিই প্রায় কালের অনন্তশ্রোতে বিলীন 

হইয়াছে, এবং আধুনিক চিত্রের আদর্শে আধুনিক বিলয়োনুখ ভারতীয় 
জাতিকে উত্তোলিত করাও অসম্ভব। এই জন্যই আমাকে বৈদেশিক 

চরিত্র অবলম্বন করিতে হইয়াছে । বিদেশে যাইতে হইলে সর্বপ্রথমে 

আমাদিগের গ্কেতদ্বীপকে মনে পড়ে । সেই শ্বেতদ্বীপের চরিত্রমগ্ডলী 

মন্থন করিলে জন্ ,য়ার্ট মিলের ন্যায় উচ্চ ও উৎকৃষ্ট চরিত্রের আদর্শ 

অতি অন্পই খু'জিয়। পাওয়। যাঁয়। বিশেষতঃ তাহার ন্যায় অতি অল্প 
লোকেই তীয় “আত্ম-জীবনবৃত্তের” তৃলা,বুদ্ধিবৃত্তি ও হাদবস্তির ক্রমিক 

পরিণতি ও উন্নতির উৎকৃষ্টতর বিবরণ রাখিয়া! গিয়াছেন। সুতরাং 

তাহাকেই আমি মদীয় প্রবন্ধের অধিনায়ক করিতে বাঁধা হই | 

আর একটী কগা। কোন বৈদেশিক বিষয়ে স্বদেশীয় ভাষার কিছু 

লিথিত্ডে হইলে, বৈদেশিক গ্রন্থ হইতেই আমাদিগকে উপকরণ-সামগ্রী 

আহরণ করিতে হয়॥ স্থতরাং বৈদেশিক ভাব ও বৈদেশিক চিন্তা এবং 

সময়ে সময়ে বৈদেশিক রচনার গঠনপ্রণালী পর্যান্তও আমাদিগকে 

স্বদ্েশীয় ভাষায় আনিতে হয়। এপ ক্রিয়া নবজর্তি অপরিপুষ্ক ভাষার 

পক্ষে অনিবার্ধ্য ও একান্ত গ্রয়োজনীয়। এই ক্রিয়ার বলেই অনতিপ্রৌঢ 

ৰঙ্গভাষা দিন দিন অধিকতর উজ্জ্বল মুর্তি ধারণ করিতেছে । যখন 

বঙ্গভ।ষ| পূর্ণাবয়ব হইবে, তখন এই ক্রিয়! স্বভাবের গতি অনুসারে 

আপনিই বন্ধ হইয়া যাইবে । যাহার ভ্রান্ত মৌলিকতাঁর বশবন্তী হইয়া 

এই প্বাঁভাবিকী ক্রিয়াকে অসময়ে বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন, তাহাদিগকে 

আমরা বঙ্গতাঁধায় পরম শত্রু বলিয়া মনে করি। এই স্বাভাবিকী 
ক্রিয়ার | পরিচালন দ্বারা জন্ য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তে” বঙ্গভাষার :. 
পরিপুষ্টি সাধন করিতে সবিশেষ চেষ্টা কর! হইয়াছে! চেষ্টা কতদূর * 

নফল হইয়াছে, তাহা সাধারণের পরীক্ষান্থুলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই 



ষে জন্ টা” মিলের জীবনবৃন্ত' অভিভাবকঃ শিক্ষক ও ছাত্র 

মাত্েরই-_বিশেষত: নন্্মীলবিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী 

ছাত্রবূনদের--পাঠনার অত্যন্ত উপযোগী । এই বিশ্বাস প্রকৃত সত্যের 

উপর সংন্যস্ত কিনা তাহা স্ুধীগণের বিবেচ্য । অলমতি-বিস্তরেণ। 

গ্ুস্থকারস্য 
কলিকাতা 

৯ল। বৈশাখ ১৯২৮৪ সাল 
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অবতাঁরণিকা। 

তিনশ, 

যে রূপ জড়ঙ্গগন্ের রবি, শশী, হাঁবাকখন গগণে) কখন গভীর 

নাগর গহ্বরে; সেই রূপ মানবদগতেরও রবি, শশী, তাঁরা কখন কাশ- 

শিখরে, কখন কালগহবরে। তবে প্রভেদ এই যে জড়জগতে কোন 

বৈচিত্রা বা পরিবর্তন নাই, কিন্ত মানবজগতে নিরস্তর বৈচিত্র্য ও পরি- 

বর্তন সংঘটিত হঈতেছে। মানবজগণন্চের কল্যকার রবি শশী তারার 

সহিত অদ্যকাঁর রৰি শশী তারার অনেক নৈসাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয় । ভাল 

যে ভবভূত্তি ও ঠিল্টন্। কালিদান ও সেক্সপিয়ার, কপিল ও মিল, 

শাক্যমিংহ ও কম্ত-_মানবজগতের রবি, শশী, তারা ছিলেন; সে রি 

শণী, তারা মানধগগণে আর কখন উঠিবে না। আজ একজন টলেমী 
জড়জগতের রবি শশী তারার গাতি ও বস্ত নির্ণয়ে অসমর্থ হউন, কাল 
নম্র কোপার্ণিকস সহস্র গ্যালিলিও অভ্যাখিত হইয়া ভন্নির্ণয়ে সমর্থ 

হইবেন। কারণ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জড়গগণে যে রবি শশী তার! 

উদিত হইয়াছিল, কোপার্ণিকন ও গ্যালিলিওর সময়েও সেই রৰি শশী 
তার! অনন্ত আকাশে গভীর সাগরে একই নিয়মে একবার উঠিত, এক- 

বার ডুবিত। কিন্ত মানবজগগতে কাল যে রবি শশী তারা গগণে একবার 
উঠিয়া ডুবিয়াছে, সে রবি শশী তার! আর গগণে উঠিবে না, আর গগণে 
উঠ্ঠিরা ডুবিবে না। সুতরাং আজ যদি সেরবি শশী তারার গতি ও 

বস্তর পর্ম্যববেক্ষণ ও অন্ুলেখন ন। কর, কাল করিতে পারিবেন! | তখন 

আর ছুংখ রাখিবার স্থান থাকিবে না| এই জন্যই কালিদাস ভবভূতি 

গ্রভৃতি আর্য মনীষিগণের জীবনচরিত লিখিতে ইচ্ছা 'করিলেও 

আমর! তাহাতে অক্ষম এবং সেই ক্ষোভ নিবারণের জন্যই আজ আমা- 
দিগের এই উদ্যম। 



%/০ অবতারণিকা। ্ 

এই গ্রন্থের অধিনায়ক জন্ ইয়ার্ট মিল, যে উনবিংশ শতাব্দীর 
একটী উজ্জল ববি, তদ্বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। উদয় 

হইতে অস্তগমন পর্যাস্ত কাঁলের মধ্যে সেই রবির উজ্জল কীর্তিকলাপের 

সবিস্তর বর্ণন কর! এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। গ্রস্থের উপকরণ-সামগ্রী 

প্রধানতঃ তদীর আত্মজীবনবৃত্ত হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। আবশাক 

মত অন্যান্য গ্রস্থকারেরও সাহায্য লওয়া গিয়াছে। যাহার! স্বয়ং 

পর্ণ শিক্ষা প্রান্ত হতে বা সম্ভতিগণের পূর্ণশিক্ষা বিধান করিতে 

ইচ্ছা! করেন, জন্ ষটয়ার্ট মিলের জীবন-বৃত্ত তাঁহাদিগের অবশ পাঠ্য । 

মহাত্ম! সত্রেটিস্ বলিয়াছেন যে, য়ে জীবনে গবেষণা ও অন্ুস- 

দ্বিংস1 নাঁই সে জীবনের কোনও মূল্য নাই। যে পরিমাণে ষে জীবনের 

গবেষণ1ও অন্ুসন্ধিৎসাবুত্তির চচ্চা হয়, সেই পরিমাণে সেই জীবনের 

মূল্য বাড়িয়া থাকে। যদি উনবিংশ শতাব্দীর কোন জীবনে এই 

বৃন্ভিদ্ধয়ের পরমা চর্চা হইয়। থাকে, তাহা মিলের জীবনে । 

উনবিংশ শতাব্দীর একটী বিশেষ লক্ষণ ইহার মতস্বাধীনতা ও 

মতসহিষ্ তা । যদি উনবিংশ শাব্দীর কোন ব্যক্তিতে এই গুপদ্বয় 

পরাকাষ্ঠ। লাভ করিয়া থাকে, তাহা মিলে। 

উচ্চশ্রেণীর মনমাত্রই গতিপ্রবণ ও বর্ধনশীল | ইহা কখন চির- 

কাল একস্থানে একইভাবে থাকিতে পারেনা । নূতন মহ ও নূতন 

আবিষ্ষিয়ার অভিমুখে ইহার গতি অনন্ত ও অনিবার্ধ্য। কি ধর্মশীতি, 

কি রাজনীতি, কি সমাঁজনীতি, কি দর্শন-বিজ্ঞান--নকল বিষয়েই ইহা 

নৃতন নৃতন আলোক বিকীর্ণ করিতে চেষ্টা করে। সেই চেষ্টায় 
কৃতকার্য হইলেও সুখ, শুদ্ধ চেষ্টাতেও সুখ । মিলের সেই চেষ্টার ও 

বিরাম ছিল ন।, স্থতরাং স্থেরও সীমা ছিল ন1। 

কণুর্সেট্ তর্িথিত উর্ণটের জীবনচরিতের একস্থানে লিখিমছেন 

« উর্গট সাম্প্রদায়িকতাকে জগতে ভীষণ অনিষ্ট-প্রদ বলিয়া মনে 

করিতেন যে মুহ্র্তে কোন দশ্রদায়: প্রতিষ্ঠাপিত হয়, সেই মুহ্র্ত 

হইতে নেই সম্প্রদার়স্থট সমস্ত লৌককে তনন্ততুক্তি প্রত্যেক বাক্তির 
দোষের জন্য সাজের নিকট দায়ী হইতে হয়, এবং পরস্পর-সম্বদ্ধ 
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থাকার অনুরোধে পরস্পরকে পরস্পরের দোষ গোপন করিয়া রাখিতে 

হয়। সম্প্রদায় বন্ধনের নিমিত্ত তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া কতকগুলি 

নির্দিষ্ট নিয়ম ও মত্ত সংস্থাপিত করিতে হয়। যশীহারা সেই সম্প্রদায়- 

ভুক্ত তীহাদিগকে বিনা বিচারে সেই নিয়ম ও মতগুলি গ্রহণ ও পালন 

ককিতে হয়। স্পতবাং সে গুলি কালে কুসংস্কাররূপে পরিণত হয়। যদি 

সমাজের কোন ব্যক্তির সাহত সেই সম্প্রদায়ের ব্যক্তি-বিশেষের প্রণয় 

বা শন্ধুত্ব জন্মে, তাহ! হইলে সেই প্রণয় বা বন্ধুত্ব সেই বাক্তিবিশেষেই 

পধ্যবদিত হইবে; কিন্তু ষদি সেই বাক্তিবিশেষ সমাজের ঘ্বণা ও বিদ্বে- 

ষের ভাজন হন, তাহ! হইলে সেই ঘ্বণা ও বিদ্বেষ ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ 

ন] থাকিয়া সেই সম্প্রশয়ে পরিব্যাপ্ত হইবে | যদ্দি এই সম্প্রদায় দেশের 
জ্ঞানিবৃন্দ দ্বারা সংগঠিত হয়, বদি জগতের পাঁধারণ হিতকর সভোর 

উদ্দেবান্ণণ কর! ইহার উদ্দেশ্য হয়, হাহা হইলে জগতের অনিষ্টের আর 

পরিসীমা থাকে না। কারণ যে সতাই এই সম্প্রদায় কর্তক অবতারিত 

ও প্রচারিত হইবে, সেই সত্যই জনসাধারণ কর্তৃক বিনা পরীক্ষায় 

প্রত্যাখ্যাত হইবে। জনসাধারণ যাবদীয় কদাচার ও কুসংস্কারের 
গতিপোষক, স্থুরাং স্গভাবতঃ সত্যের প্রতিকুল। জনসাধারণ আপন 

নে ভৃবুন্দ দ্বারা সর্ধ প্রকার সত্য প্রচারের গতি প্রতিরোধ করিতে সতত 

বদ্ধপরিকর হরেন। এই জনপাধাবণের নেতৃনুন্দ সচরাচর মধা-শ্রেণীর 

লোক এবং অতিশয় আত্মাভিমানী । উহাবা খ্যাতি ও প্রতিপন্ভির 

পরম শন্রু। কতিপয় খ্যানাপন্ন মনীবী কোন মতোর প্রচার জন্য 

সমব্রুত হলেন, অমনি ইহাদিগের বিদ্বেবানল গ্রজলিত হইল। ইহারা 
বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবন্তী হইয়। ইহ্থা্িগকে এক সাম্প্রদায়িক নাম প্রদান 

করিল। যেদিন হইতে তীহার সেই সাম্প্রদায়িক নামে অভিহিত 

হইলেন, সেই দিন হইন্ডেই তাহাদিগেরনত্য- গ্রচার একপ্রকার রুদ্ধ- 

গ্রসর হ্টল। এখন হইতে তাহাদিগেব কথা পর্যন্ত কেহ সহজে 

শুনিতে চাহিবে না। এই জন্য টর্গট বলিতেন যে যদি তোমার কোন 

সত্যের প্রচার রোধ করিতে ইচ্ছ! থাকে, তাহা হইলে সেই সত্যের 

প্রতিপোষক ও প্রচারকদ্দিগকে একটা সম্পদায়ে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা 
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কর। যে মুহর্তে দেই সম্পদায় গঠিত হইবে, সেই মুহ্ভ হইতেই দেই 
সত্যের প্রচার মাপনিই রুদ্ধ হইয়া যাইবে ।” মিল কণ্ুরণেট ও 

টর্গটের এই অমূল্য উপদেশের মর্্ানুসারে সর্বপ্রকার সাম্প দায়িকতাকে 

অতিশয় ঘ্বণা করিতেন। তিনি সাম্পদায়িকতাকে দ্বণা করিতেন 

ঘটে, কিন্তু স্বাধীন মত ও স্বাধীন বার্য্ের প্রতিকূল ছিলেন না। 

আঅসমসাহদমিকতার সহিত আত্মমত ব্যক্ত করিতে ও নিভীক চিত্তে 
তদমুষ্ঠান করিতে তিনি কথনই কুঠিত হইতেন না। শুদ্ধ তিনি দম- 

মতাবলম্বীদিগকে লইয়া একটী দল বাধিতে চাহিতেন না। ত্রাছার 

ফূঢ় বিশ্বীদ ছিল যে ইহাতে ব্যক্তিগত উন্নতি-শ্োত একবারে প্রতিহত 

হইবে এবং যে উদ্দেশ্য দল বাঁধিবেন তাহাও বিফল হইবে। 

মিল, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিশেষ প্রতিপোষ? ছিলেন। মত ও 

কার্ধাসন্বদ্ধে প্রতোক বাক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত মানব হাদয ও মনের 

দুত্বিনিচয়ের পূর্ণ পরিণতি সম্ভব ইহ! তিনি তদীয় “লিবার্টি”? নামক 

প্রস্তাবে সবিশেষ বিবৃত করিয়াছেন | এই ব্যক্তিগত পূর্ণ সাধীনত1 লই: 

মাই কমতের সহিত সাহার প্রধান মততেদ | মিল, বাক্তিগন স্বাধীনতার 

প্রতিপোষক ছিছলন বটে, কিন্তু তিনি বক্তিগত স্বেচ্ছাচারের অনুমোদন 

ফ্রিতেন ন1। ব্যক্কিমাত্রই পৃথিবীতে জন্মগ্রন্থণ করিয়। কতকগুলি কর্তৃবা- 

নিচয়ে আবদ্ধ হমেন, ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, সেগুলি তহা- 
কে প্রতিপালন করিতেই হইবে । তিনি অপরের স্থথের প্রতিঘাত না 

করিয়া এবং সেই সকল কর্তব্য প্রতিপালন করিয়।, আপন ইচ্ছামত 

ফার্য্য করিতে পারেন । সমাজরক্ষার নিমিত তাহার স্বাধীনতা যদিও 

এইরূপে কিয্পৎপ'রমাণে সংযমিত, তথাপি তাহার পরিসর নিতান্ত 

সঙ্কীর্ণ নছে। মিলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এমন দিন নিশ্চয় আসিবে যখন 

চিন্তা ও ব্যক্তিগত কার্ধাকলাপের পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত পরস্থথের ও 

সামাজিক কর্তবানিচয়ের কোনও দংঘাত ঘটিবেনা, যখন কর্তব্যা কর্তব্য 

ও ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান বাল্যশিক্ষা ও সংস্কার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে 

এরূপ স্পষ্টাক্ষবে অঙ্কিত হইবে, যে তদ্িষয়ে কোন সংশয় বা মতদ্বৈধ 

উপস্থিত হইবেনা) এবং সেই কর্তব্যাকর্তব্য_ও ইঞ্টানিষ্ট জ্ঞান এরূপ 
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বিশ্তদ্ধ যুক্তিও অসন্দিদ্ধ মানবছিতের উপর সংন্যন্ত থাকিবে, যে এখন- 

কার ন্যায় যুগে যুগে তাহাদিগের প্রত্যাখ্যান ও তপ্তৎস্থানে নূতন নুতন 

কর্তব্যাকর্তব্য ও ইষ্টানিষ্ট ভ্ানের সংস্থাপন করার কোনও আবশ্যকত। 

উপস্থিত হইবে না। এই কলিত আদর্শে আত্মচরিপ্রকে সংগঠিত কর! 

মিলের জীবনের একটা প্রধান লক্ষ ছিল। 

গর-মতসহিষঃতার নহিত মিলে এন্সপ বলবতী আত্মমতপোঁষকত। 

বিদ্যমান ছিল) যে সময়ে সময়ে লোকে তাহাকে পর- -মতবিদ্বেষী 

বলিয়া সন্দেহ করিত; কিন্তু তিনি যে পর-মন্তবিদ্বেষী ছিলেন না 

তাহ। তিনি তদীয় আত্ম-ভীবনবুত্তে পিতৃচরিঞ্রের সমর্থন উপলক্ষে 

স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে “ধীাহারা আত্মমতকে 

জগন্তের বিশেষ হিতকর ও তগ্িপরীত মতকে জগতেব সবিশেষ 

অনিষ্টকর বলিয়া বিশ্বাস করেন, স্তীহারা যদি জগতের মঙ্গলের জনা) 

বিপরীত-মগাবলম্বীদিগের গ্রতি কোন প্রকার অত্যাচার অসদ্বাব- 

হার না করিপা, শুদ্ধ তীহাদিগের মতের প্রন্তিবাদ করেন, তাহা 

হই/ল স্তাহাদিগকে পরমতবিদ্বেষী বলা যাইতে পারে না 1” 

মিল আত্মমতের দোষভাগের স্ায় তদ্বিপরীত মক্ষের গুণভাগ 

দেখাতে কখন সন্কুচিত হঈতেন না । এই জন্য অনেক সময় বিপরীত- 

মতাঁবলম্বীর! তাহাকে আত্মদলভূক্ত বলিয়া মনে করিতেন । এক সময়ে 

তিনি প্রজাতন্ত্শাসনপ্রণালীর ছুর্বলাংশ সকল দেখাইফ! দিয়াছিলেন 

বলিয়! রাজতন্ত্রশাসন প্রপালীর অনুকূল-পক্ষীয়েরা স্তাহাকে রাজতন্ত্ের 

প্রতিপোষক বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তাহারা যদি জৃক্দর্শনে 

মিলের প্রস্তাবের আলোচন। করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই জানিতে 

পারিতেন,যে মিল প্রজাতন্ত্রের দোষভাগ অপেক্ষা গুণভাগেরই আধিক্য 

বলিয়। প্রজাতন্ত্রশাসনপ্রণালীরই পক্ষপাতী ছিলেন। মিলের উদার! 

নিবন্ধন তৎসম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়েও লোকে নান! প্রকার ভ্রমে পতিত 

হইয়াছেন। 

ধা্কারা “ইভোলিউসন্” মতানুসারে বিশ্বাগ করেন যে কাঁলের বিচি 

গতিতে জগৎ হইতে সর্ধ প্রকার অত্যাচার, সর্বপ্রকার কুসংস্কার, সর্বা- 
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প্রকার দ্বার্থপরতা__মংস্কারকদিগের বিনা বদ্ধ ও বিনা পরিশ্রমে, আপ- 
নিই ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান করিরে, মানবহিতের নিমিত্ত নিরত্তর-চেষ্টা- 

সম্ক,ল মিলের জীবন তীহাদিগের বিশেষ শিক্ষাস্থল। 

কেহ কেহ মিলকে অতিশয় আত্মাভিমানী বলিয়া নির্দেশ করিয়।- 

ছেন। মিলে আত্মাভিমান বা আত্মাদর ছিলন! একথা আমরা বলি নাঁ। 

আত্মাদর মন্বিতার পরিচায়ক । আত্মাদর ব্যতীত কেহ কখন উপ্নতি-: 
শৈলের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে পারেন নাই। যতক্ষণ সেই 

নিজ আত্মাদরের সহিত পর আত্মাদরের কোন সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, 

ভক্ষণ তাহা হইতে জগতের ইষ্ট বই অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই । 

পর আত্মাদরের প্রতি যথোচিত ন্যায়পরতা ও উদারতা দেখাইলে 

এন্ধপ সংঘর্ষ প্রায় উপস্থিত হুপ্ধ নাঁ। জগতের কোন হিতকর কার্ষ্যের 

অনুষ্ঠানে বা কোন নৃতন মতের আবিষ্কি,য়ায় তাহাব অংশ কতটুকু 

তাহা ব্যক্ত করিতে মিল. বরং কখন কখন অপলজ্জার বশবর্তী হইতেন) 

তথাপি তিনি অপরের অংশ নির্দেশ করিতে কখনই কার্পণা প্রদর্শন 

করেন নাই। স্তীহাতে আাম্মাদরের ভাগ এত অন্ন ছিল এবং বিনয় 

এত অধিক ছিল যে তিনি অনেক সময় নিজ গুণকে উপেক্ষা করিয়া 

অনৃষ্ট ও অনুকুল ঘটনাপুগ্রকে আত্মসৌতাগা ও আস্বোপ্নতির মূল বলিয়! 
নির্দেশ করিয়াছেন । 

নিষ্নশ্রেণীর দুঃখে যদিও তাহার হৃদয় সতত কীদিত, দুর্বলের প্রতি 

বলবানের অত্যাচার দেখিয়া যদিও তাঁহার ক্রোধ প্রচ্ড ভাবে উদ্দীপিত 

হইত, তথাপি তিনি তাহা লইয়া অনর্থক আন্দোলন বা বৃথা আড়ম্বর 

করিতে ভাল বাসিতেম না। কিন্তু সাধারণ ছিতের জগ্ভ যখন তীহার 

বদ্ধপরিকর ছওয়! আবশ্যক হইত, তখন তিনি সহস্র বাধা বিপত্বি সত্বেও 
তাহা হইতে বিরত ভইতেন না। 

প্রত্যেক ব্যক্তিই পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া! কতকগুলি প্রার- 
তিক স্বত্বের অধিকারী হন। সেই প্রাকৃতিক স্বত্বজাতের মধ্যে স্বাধীনতা 

সর্বপ্রধান। এই স্বাধীনতা ছুই প্রকার-+ব্যক্তিগত ও জাতীয়. 
জগতের মগ্থলের জন্য এ ছুই প্রকার শ্বাধীনতাই বিশেষ প্রয়োজনীয়, 

গ্ 
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দুর্ভাগাবশতঃ আমরা এই ছুইপ্রকার স্বাধীনতারই আত্বাদে বঞ্চিত। , 
কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকাতেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত 
হয় নাই। অধিক কি অনেকে ব্যক্তিগত ম্বাধীনতার ম্বতন্ত্র আবশাকত! 

পর্য্যন্ত উপলদ্ধি করিতে অক্ষম। এই জন্য মিল, তদীয়্ “ লিবাটি” 

নামক পুস্তকে এই বিষয়েরই সাবশেষ আন্দোলন করেন। তিনি এই 

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা! শুদ্ধ পুরুষেই আবদ্ধ রাখিয়া সন্ত হন নাই। 

তিনি তদীয় নারীজাতি-বিষয়ক প্রবন্ধে নেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা! 

নারীজাতির প্রতিও প্রয়োগ করিয়াছেন । পুরুষজাঁতি অনেক দিন হইতে 
অনেক বিষয়ে নারীজাঁতিকে অধীন করিয়! রাখিয়াছেন । তিনি অথগ্ড- 

নীয় যুক্তি বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে এ প্রথা! অস্বাভাবিক, ন্যায়বিগ- 

হি ও স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিরই অবনতির কারণ। বেন্থামই এই 
নৃতন মতের প্রথম উদ্ভাবক। মিল, তদীয় অসাধারণ প্রতিতার উজ্জ্বল্ 

বর্ণ প্রক্ষেপ দ্বার! ইহাকে নৃতন আকারে জনসমাজে অবতারিত করেন | 

বেন্থামের শিষ্যমাত্রই এই নবোদ্ভাবিত মতের প্রতিপোষক ছিলেন । 

মিল. ইহার শুদ্ধ প্রতিপোধক হইয়া সন্তষ্ট হন নাই, তিনি অধিকতর 
উৎসাহ ও অধিকতর অধ্যবসায়ের সহিত এই মত কার্ধ্যে পরিণত করার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

মিল তদীয় নারীজাতিবিষয়ক প্রবন্ধে বিয়োজন (101০:০6) সম্তন্ধে 

কোন চূড়ান্ত নিয়ম নির্দেশ করেন নাই বলিয়! অনেকে তদীয় প্রবন্ধকে 
নিতান্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করেন। এক দিন কোন বিখ্যাত 

ব্যকি তাহাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি এইরূপে তাহার উত্তর 

দিয়াছিলেন--“ ষত দিন না আমর! এবিষয়ে নারীজাতির নিজের মত 
জানিতে পারিচেছি, এবং যতদিন ন! বৈবাহিক প্রথা স্ত্রীও পুরুষ 

উভয়জাতির পূর্ণ সামোর সহিত পরীক্ষিত হইতেছে, ততদিন এবিষয়ে 
কোন চূড়াস্ত মীমাংসায় উপনীত হওয়া অসভ্ভব”। মিলের এই বাক্যে 
বিচলিত ধৈর্য্য ও অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রকাশ পাইতেছে। 

অসীম ধৈর্য্যের সহিত অবিচলিত আশা -_মিলের টরিপ্রের একটী 
বিশেষ লক্ষণ ছিল। গম্ভীর ও ভাব-প্রবণ প্রকৃতির লোকের জীবনে 
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ভিনটী প্রকাণ্ড পরিবর্তন কাল উপলক্ষিত হয়। প্রগমটী যৌবনের, 

প্রারজে, দ্বিভীয়টী যৌবনের অন্তে, তৃতীয়টা প্রৌটাবস্থার অবগানে। 

শৈশব ও বালের চিন্তাশূনা, লীলাপূর্ণ, সরল ও সমতল ক্ষেত্র হইতে 

মানব যখন মুঞ্জরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত, ভাবভরঙ্গায়িত, রমণীয় যৌবন- 
কাননে প্রথম প্রবেশ করে, তখন তাহার অন্তরের লক্ষ্য ও আশ! 

অনীম। তখন জীবন তাহার নিকট শখের অনস্ত উৎস বলিয়। 

প্রতীত হয়। যে দিকে পাদবিক্ষেপ করে) সেই দ্রিকেই পথ পুষ্প- 

বিকীরিত দেখে । কিন্তু যেমন অগ্রসর হইতে থাকে, ছুই একটা 

কণ্টকে, ছুই একটা কুশাগ্রে, চরণ ক্ষত হইতে আরম্ত হয়। নেই 

সঙ্গে সঙ্গে জীবনের লক্ষ্য ও হৃদয়ের আশাও ক্রমে সঙ্ক চিত হইয়া 

আইসে। যৌবন-প্রারস্তে আশাপবন-সঞ্চালনে, হৃদয়সরোবরে যে 

হুথহিললোল উিত হয়, যৌবনান্তে আশাপবনের সঙ্কলচলনে সেই 

হিল্লোল ভীষণ তরঙ্গের আকার ধারণ করে। এই তরঙ্গতাড়নে সমস্ত 

প্রৌঢাবস্থা, অতি অস্থির ভাব ধারণ করে। জীবনের কোন্ লক্ষা কি 

গরিমাণে হস্তগন্ত হইবে, কোন্ আশা কি পরিমাণে চরিতার্থ হইবে, 

তদ্ধিষয়ে এক্ষণে ঘোবতর সংশয় ও অনিশ্চয় উপস্থিত হয় । কি ধর্নীভি 

কি রাজনীতি কি সমাঁজনীতি সকল বিষয়েই এই সময়ে ঘোরতর সন্দেহ 

আসিয়া জুটে। যত প্রৌঢাবস্থার পরিণতি হইতে থাকে, তত 

সেই সকল সংশয়, অনিশ্চয় ও সন্দেহের ভঞ্ন হইয়। প্ররুতা্থে 

যাহা ফলিবে তদ্িষয়ে একটী স্থির বিশ্বাস জন্মে। এই সময় যে 

বিশ্বাস জন্মে, তাহা জীবনাস্ত পর্য্যস্ত প্রায় স্থির ভাবে রহিয়! যাঁয়। 

রোগ শোক, দারিদ্রা জরা, বাধা বিপন্তি-কিছুতেই এ বিশ্বাস 

বিচলিত হয় না। আমাদিগের দেশে ষোড়শ বৎসরে যৌবনের 

আরস্ভ ও ত্রিংশ বৎসরে যেখবনের অবসান ও প্ৌঢাবস্কার আরন্থু 

এবং পঞ্চচত্বারিংশৎ বশসরে প্রোঢাবস্থার অবসান ও বাদ্ধীক্যর আবঙ্ক 

হয়। শীত-গ্রধান দেশে সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর বিলম্বে উক্ত 

'বস্থাত্রয়ের আরস্ভ ও অবসান হয়। যৌবন প্রারস্তে গম্ভীর ও ভাব, 

প্রবণ গ্রকৃতির লোকের অন্তরে সচরাচর যে সকল নুখ-তরঙ্ক 



রে হয় মিলে তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ছিল বিংশ বৎসর ১ 

ক্রম কালে, তিনি যখন যৌবন-রাজ্যে প্রথম প্রবেশ করিলেন, 
তখন দেখিলেন যে-_ভ্চি, স্কেছ, প্রণয় ও সন্থাুডৃতি প্রতৃতি তীছার : . 
হবায়নের কোমলতর বৃত্তি সকল এত অল্প পরিমাণে চর্চিত, মার্জিত 
ও পরিপুষ্ট হইয়াছে যে, তাছাঙিগের অনুশীলনে তিনি সুখান্থভব 

করিতে একাস্ত অক্ষম) এবং তীহার অস্তর দার্শনিক মেঘ-জালে এনধপ 

আচ্ছন্ন হইয়া আছে যে, তিনি ভাবশ্চক্ষে কিছুই দেখিতে লমর্থ নছেন। 
এই সময় সৌভাগ্যক্রমে কবিবর ওরার্ডন্ওয়ার্থের একখানি কবিতা” 

গ্রন্থ তাহার হস্তে পতিত হয়। -ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের হৃদয়-গ্রাহিনী কবিতা- 

পাঠে তদীয় হৃদয়াকাশ হইতে, মেই জ্ঞান-মেঘ তিরোহিভ হয় 

তিনি এখন হইতে, মানব-সাধারণের হিন্ত-চিস্তায় ও হিতান্ষ্ঠানে অননথ' | 

ভূতপূর্ব নুখান্থীভব করিতে লাগিলেন । 

ইহার পর হইতে দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত (১৮২৬--৩৬ ) মিল্ 
স্মাজ প্রভৃতির সংস্কার দ্বার মানব-জাতির অঙীম উপকার-নাধনের 

আশা করিয়াছিলেন। এই সময্ব পার্লিয়ামেপ্টীয় পরিবর্তনের সময়, 
স্থতরাং এন্পপ আশ]! ততক্কালে নকলেরই অন্তর অধিকার করিয়াছিল 

এবং অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। এই আশা-তরঙ্গাপিত 

কালে তিনি *ন্ঠায়দর্শন” ও ৭ অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার” নামক গ্রন্থ- 

বরের অন্গলেখন করেন। কিন্তু ঘটনার পরিণতি দেখিয়া, অবশেষে 

তিনি অন্ঠান্ঠি উন্নতিপ্রিয় সংস্কারকদিগের ন্যান্ দুঃখের সহিত এই কটি, 
সত্য জীনিতে পারিলেন যে-_তীহার আশা উন্নতি-আোতের সস্তাবিত 

গতি অতিক্রম. করিয়!. গনন করিয়াছে? উন্নতি-লোতন্থিনীর গতি 
অতি মৃছল ও বিলম্বিত; এবং মানব-চিস্তা-শ্রোতের অধিনায়কের 

, আানবজাতিকে যে «আদর্শ-রাজ্যে” লইয়া যাইবেন বলিম্না গ্রতিক্রত 

হয়েনঃ লে আদর্শ রাজ্যে প্রবেশ করা, তাছাদিগের ভাগ্যে প্রায় 
ঘটিকা] উঠে না। তিনি যে সকল পরিবর্তনের জন্য, প্রাণপণে খাটিয়া 

ছিলেন এবং ধাহাদের সংঘটন হইতে, তিনি অনীম মানব-হিতের 
আশা করিয়াছিলেন, কারে দে পরিবর্তন গুলি নংঘটিত হইল বটে। 



| সি 

'কিস্ত মে গুলি হইতে) তিনিযত দূর র আশা! হিট মানবজাতির 

শুভ দুর উপকার মাধিত-হইল না): তত্রাচ ইহাতে তিনি হতাশ না 

: হইয়া, যাহান্তে ভবিষ্যতে আর আঁ্র-ভননজমিত মানদিক কষ্টে পতিত 

হইতে নাহয়) তাহার জন্য গ্রস্ত হইলেন । আশা-ডঙ্গে গ্রানকত 
লোকের উদ্যম-ভঙ্গ ও চেষ্টা-শৈথিল্য: উপস্থিত হয়; কিন্তু মিলের 

চেষ্টা ও উদ্যম ইহাতে দ্বিগুণিত'ছুইল। তাহার পূর্ব চেষ্টা কিঞ্চিৎ 

উপরিসভাদমান ছিল,কিন্ত এখন হইতে ইহা তলম্পর্শা হইতে লাগিল 
ুর্কে তিমি: জগতের সামাজিক' মতের পল্লৰ-সংস্কারেই মন্তষ্ট হইতে 

প্রস্তুত ছিখেন; কিন্ত, শ্ক্ষণ হুইতে তাহার আমূল সংস্কার তদীয় 

জীবনের লক্ষ্য হইয়! উঠিল। সাধারণ মতের হিত তাহার যে সকল 

মতের ভীষণ বিসংবাদ ছিল, পূর্বে তিনি পাধ্যমত তাহাদিগের পরিহার 

করিতেন? কিন্ত এখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সে গুলির স্বাধীন 

শ্রচার ব্যতীত নমাজের পূর্ণ সংস্কারের আশা নাই। এই জন) তিনি 

এখন হইতে প্রগাঢ় অধ্যবপায় ও অবিচলিত নির্ভীকতার মহিত তং- 
প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন । «নারী জাতির অধীনত” ও “ স্বাধীনতা” 

প্রভৃতি প্রবন্ধ: তাহার জীবনের এই পুর্ণতম, উচ্চতম, উদারতম ও 

সঞ্তীবকত্তম অংশের ফল। : 

অতি অগ্ল জোকেই মিলের চিন্তার গভীরতার অভ্যন্তরে প্রবেশ 

করিতে পারে, এবং অতি অল্প লোকেই মিলের নবোত্তাবিত মত সকলের 

 অমুল্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ । মিলের ভবিষ্য “আদর্শ সমাজ” 

অনেকের নিকট আকাশ-কুসুমের ন্যায় ভাবোদ্বোধিত ও কল্পনাসন্ভৃত- 

মাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। সাধারণ লোকে.সমাজের বর্তমান অবস্থার 

খোচনীয়তা অন্থভব করিতে দমর্থ নহেন, হৃতরাং তাহারা কোন ভবিষ্য 

আবর্শ মমাজের--সম্ভবপর্নতা। দুরে থাক--আবশ্বকতা। পথ্যস্ত বুঝিতে 

 অঙ্গমন তাহার এ পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা অধিকতর সখের আশা 

করেন না, তাহারা মৃত্যুর পর অনন্ত বিমল হথখ-ভোগের নিষিত্ত দ্্গ 

টি করিয়া 'রাখিয়াছেন। বে অনম্ত বিমল স্বর্গীয় স্থখের সহিত . 
নাছ ভাঙার নিলি আনর্শ টিক টি অতি শুষ্ক নি মনে 



তে 

করেন। কিন্তু বিজন মত্ত্যের হনে ও তাক্ষান্ত- আবহ” 

মাধনে ইহলোকেই যে অনির্বচনী় স্বগীর সুখ ভোগ বরা রাইতে ্  
পারে, তাহা তাহা! কিরূপে অনুদ্বব করিতে পারিবেন? বদি পারিতেন। 
তাহা. হইলে প্লোতো, কম্ত, মিল বেস্থাম্ উর, প্রস্ততি মনীষিগণ 
মানব উন্নতির যে আদর্শ সীম নির্দোশ করিয়! দিয়াছেন, মানব-দাঁধারণ 
এত দিন দেই মীমায় উপনীত হই | ঈশ্বর-প্রেমের অনুয়োধ বা. 

হিক কিপারমার্থিক পুরস্কারের আশা-_মানধ-সাধারণের ধর্ধাসষ্ঠানের 
প্রপণোদক হইবে না) এবং মিরভিমন্ধি ধর্মেই মানব-মীত্র ইহরোকেই 
বিমল স্বীয় সখ অনুভব করিবে--এরূপ সামাজিক অবস্থা যদ্দি ষক- 

লেরই অন্ুতৃতি-প্রনরে উপস্থিত হইত, তাহ হইলে কম্ত, মিল্ প্রভৃতি 

মনীধিগণের জগতে আবির্ভাব প্রয়োজনীয় হইত নাঁ। .. 
মিল্ তীয় আদর্শ সমাজ-বিষয়ে যেরূপ অবিচলিত বিশ্বাস, গভীর 

আগ্রহ ও জীবস্ত উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন, ভাছাতে তিনি' স্থলদশী 

অন্গদাঁর লোকের সবিশেষ উপহাসের পাত্র হইয়াছেন, নন্দেহ নাই। 
কিন্তু, ধাহারা পরলোক, সৃষ্টি ও কল্পিত অনস্ত বিমল স্বর্গীয় সুখের ধার- 

ণাকে হদ্বত্তির পরিণতির পরাকাষ্ঠা বলিয়া! গণন| করেন, আমর! 

বুঝিতে পারি না, কেন তাহারা! মিলের আদর্শনমাজ-কল্পনাকে চিত্ব- 
বৃত্তির চরম উৎকর্ষ বলিয়া স্বীকার না করিবেন? যদি অলীম হূল্লক্ষ্য 

শূন্যের উপর প্রকাণ্ড স্র্সথষ্টি স্ভবপর হয়, তাছা! হইলে অনন্ত কাল- 

আোতে অসংগ্য পুরুষ-পরস্পরার অক্লান্ত যত্ে এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্তমান 

পৃথিবীর উপরেই যে একটী রমণীয় ডিন বি বইছে 
তাহাতে আর আশ্চর্ধা কি? রঃ 

ধশ্দন্প্রদামী লোকে মিলের জীবনকে অতি গুষ্ক ও নী বলিয়! 

মনে করিয়া থাকেন। তীঙ্ছারা বলেন, ধীাহারা জগৎকে নিরবচ্ছিন্ন 

শোকদুঃখব্রাস্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করেন, তাহাদিগের জীবন অন্ধকার- 

ময়। কিন্তু, আমর! তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি--এই জগৎ -শোর- 

দুঃখ-্রান্তিমন্কুল কি না? যদি হয়, তবে কৌন্, মানবপ্রেমিক ব্যক্কির 

হৃদয় ইহাতে উদাসীন ও অবিচলিত খাকিতে পারে? কোন্ কালে 



কোন্ ধর্মপ্রবর্তকের হয়ই বা ইহাতে উদানীন ছিল? বৃদ্ধ বীষ্ট 
প্রভৃতির জীবনবৃত্ত পাঠ কর, দেখিবে বে, জগৎ হইতে শোক-দুঃখত্রাস্তি 
দূর করাই তাহাদিগের ধর্শপ্রচার়ের উ্ন্দীপনা, ও উদ্দেস্ত ছিল-। মানব- 
জীবন-সুলভ জরা-মরণ-দারিদ্রযাদি ছুঃখ-দর্শনে বৃদ্ধের হৃদয় এত দূর 

অভিভূত হইয়াছিল যে, ভিনি রাজপ্রানাদের ক্ষণিক সুখে জলাঞ্জলি 

দির! বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন । জগতের অত্যাচার-উতপীড়নে ও 
উত্পীড়িতদিগের অশ্রজলে খীষ্টের হৃদয় এত দূর কাতর হইয়াছিল বে, 
তিনি বলিযাছিলেন "যাহার! মরিয়াছে, তাহারাই সখী এবং যাহারা 

জন্মে নাই, তাহারা আরও সুখী । বীহ্ছারা জগতে দুঃখ নাই বলিয়! 

আপনাদিগ্রের বুদ্ধিকে প্রতারিত করিতে পারেন) ধাহার! ষ্টোয়িক- 
দিগের * ছুঃখ অশুভ নয়” এই ছুক্সেয় মত বিশ্বাপ করিয়! গাঁকেন ) 

ধাহারাঁ_যে অনস্ত দয়াময় ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আমোদ ও তখের 
নিমিত্ত তদীয় ইচ্ছা ও আদেশে অগণিত শোকছুঃথ ও পাপের শ্রোতে 
জগত আপ্লত হইতেছে-_পেই ঈশ্বরের নৈতিক উৎকর্ষ-পরিচিত্তনে 
অনস্ত বিমল স্ুথ অনুভব করিতে পারেন ; অথবা ধাচ্ছাঁর। চার্বাক, 

সলমন্ প্রভৃতির ন্যায় শুদ্ধ পানতোজনাদি ইন্জিয়-পেবাতেই জীবনের 
মুখ্য লক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে মমর্থ ; তাছারাই মিলের জীবনকে শুদ্ধ 

ৰা নীরম এবং নিল্-প্রদর্শিত সুখের আদর্শকে অগমা বা ছ্বুরধিগম্য 

করনামাত্র বলিতে পারেন ; কিন্তু ধাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বদ্বুত্ভি এ 

দূর 'পরিপুষ্ট ও পরিমার্জিত হইয়াছে যে, সাহার! কল্পিত স্বর্গীয় সুখে 
বা ইন্জিয়-স্থখে পরিতৃপ্ত হইতে, অথব! বাস্তব ছুঃখকে শুভ বলিয়া? 

স্বীকার করিতে অক্ষম, তীছ্ছার! মিলের জীবনকে শুদ্ধ ও নীরস ও 

তত্প্রদর্শিত সুখের আদর্শকে অগম্য ব1 ছরধিগম্য কল্পনা-মাত্র বলিরা 

মনে করেন না। 

মিল জগতে আমোদের আনস্ত্য ও ছাভিনবী: সম্ভব-পর বির 

মনে করিতেন না| নিরবচ্ছিন্ন আমোদ ও নিরস্তর চিত্তের উদ্ধীপন! 

রন্তবপর না হইলেও, যে অনন্ত শাস্তি ও অনন্ত চিতত-প্রসাদ ব্যক্তি- 

মাগ্জেরই অধিগম্য, তাহা তিনি খুক্তক্ঠে শ্বীকার.করিতেন। এই অনন্ত 

১ * 



শাস্তি ও. অন্ত চিত্ত-প্রসাদ-জনিত হুখের অধিকারী হইতে হইলে, 
মানবকে গুটি কত গুণ শিক্ষা করিতে হইবে । দে গুণশুলি এই ₹(১) 
জীবনে যাহা ষস্তবপর, তাহা ছপেক্ষা অধিক কিছু আশা না করাঃ 

(২) মানসিক চর্চায় অনুরাগী হওয়া; (৩) হৃদরে অকপট প্রণয়, 

ভক্তি ও ন্েহের সংস্থাপন করা 76৪) এবং মানব সাধারণের হিত- 

চিন্তায় ও হিতসাধনে জীবস্ত উৎসাহ অনুভব করা। অজ্ঞান, দুষিত 

রাজবিধি বা দেশাচার, রোগ, শোক, দারিদ্র্য, জরা প্রভৃতি দৈবী 
আপহ) এবং শিষ্ঠরতা, অত্যাচার প্রভৃতি মান্ষী আপৎ এই গুলি 

সেই শাস্তি ও চিত্তপ্রনাদ-জনিত বুখের গ্রধান অন্তরাঁয়। এই অস্তরায়" 

নিচয়ের কতকগুলি 'অনিবার্ধাঃ কতকগুলি নিবাধ্য এবং অবশিষ্ট 

গুলি লঘুকরণীয়। মিল তদীয় হিভবাদ গ্রন্থে এই অন্তরায়-নিটয় 

সম্বন্ধে হি লিখিয়াছেন £-- ৃ 

মন্থুষ্যের যন্্ণার থে গুলি প্রধান কারণ, সে গুলির অধিকাংশই 

অশিশ্রান্ত যড়ে ও চেষ্টায় কালে দুরীকরণীয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় 

এই দুরীকরণকাঁল অতিবিলম্বিত। যদিও মেই ঘে'র মানব-হৃথ্রোহী 
আন্তরাঁয়-নিচয়ের নহিত্ত সদরে অবংখ্য পুরুষ-পরম্পর| নিহত নাহইলে, 

তাহাতে জরলাভের সম্ভাবনা নাই, তথাপি ফাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও 

হৃদৃত্তি অতিশয় পরিমার্জিত, তাহারা শুদ্ধ সেই সংঘর্ষেই এরূপ বিগল 
সুখ অনুভব করিতে পারেন, যে সুখের সহিত কোনও স্বার্থনাধন-জনিত 

সুথের বিনিময় হইতে পারে ন1”* | মিলের জীবন যে কিরূপ অবিচ্ছিন্ন 

গ্রফুল্লতা, অদমনীয় উৎমাহিতা, অবিচলিত অন্ুসন্ধিংসা ও অনন্ত 

শান্তির আধার ছিল, তাহা পূর্বে যে সমস্ত কথিত হইল, তন্বার নিঃ- 

নন্দিগ্বরূপে প্রমাণীককৃত হইতেছে। 

_ মিল্ যে জীবনের শেষ-ভাগে সমাজ হইতে অবস্থত তব 

এবং তিনি থে বর্তমান সমাজের বিরুদ্ধে নান! কথ! বলিয়াছিলেন, তজ্জন্ত 

তিনি কতক গলি লোকের নিন্নাভাজন হইয়াছেন । কিন্তু, তিনি যে 

সমাজ হইতে দূরে অবস্থিত হইয়া, সমাজ-বিষয়ে উদ্লাসীন ছিলেন ন! 
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| ৮ অবতারধিকা 1. টি 

এবং মমাঁজের অধিকতর ছিত-দাঁধনের নিমিউই যে সা হইতে আব 
স্বত হইয়াছিলেন। তাহা তিনি ত্বধীয় আত্মজীবনবৃত্তের এক স্থলে স্া্টা- 

ক্ষরে লিখিয়াছেন। সামাজিক সংমিপ্রণ ব্যতীত যে মানব-চরিত্র ক্ষন্তি 

পাইতে পারে মা, তাহ] তিনি বিলক্ষণ জানিতেন | তবে তিনি বিমার রা 

বলিভেন যে,অযোগ্য-পামাজিক সংমিশ্রণে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টেরই সন্তা- 
বনা অধিক | ক্ষিরূপে সেই অনিষ্ট সংঘটিত হয়, তাহা! তিমি তদ্দীয় আত্ম- 

জীবনবুত্তে বিশেষ বিবৃত করিয়াছেন এবং মুলগ্রস্থেও তাহার বিক্ঞর 

উল্লেখ আছে বলিয়া) আমর] এখানে ভাহার পুনকললেখ করিলাম না। 

কোন লেখক * মিলের হৃদয়কে পারিবারিক-মমতা-শৃহ্য বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে; খিল, আবত্বজীবনবৃত্তে আপনিই 

হ্বীকার করিয়াছেন যে, নিজ ভ্রাত| ভগিনীদিগকে তিনি আয্মোন্নতির 

অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন । কিন্তু আমর! ত ত্বদীয় আত্মজী ববৃত্ত 

মস্থন করিয়া এরূপ কোন উক্তি প্রাপ্ত হইলাম ন!। বরং তিনি এক 
স্থলে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন--তিনি নবম বংমর হইতে পিতা কর্পক 

ভ্রাতা-ভগিনীগণের শিক্ষাকার্ষ্যে নিয়োজিত হইতেন। ইহাতে পূর্বশিক্ষিত 

বিষয়গুলি তাহার অন্তরে দুঢ় রূপে অস্থিঠ হইত। কিন্ত এরপ শিক্ষা 

কার্ধ্যে তিনি ঘিরক্ত হইতেন, এরপ ভাবত কোন হলে পরিব্যন্ত নাই । 

ভিনি যে ভ্রাত| ভগিনীগণকে অন্তরের সহিত ভাল বাদিতেন, তাহার 

প্রমাণস্বক্নপ আমর এক খানি বিলাতীর পত্র 1 হইতে কিয়দংশ উদ্ধত 

করিলাম । লেখক লিখিতেছেনঃ-« ইহা আমাদিগের মৌভাগ্য বলিতে 

হইবে যে, জন্ ঘা্ট মিলের সহিত আমর] বাল্যকালেই পরিচিত 

হইয়াছিলাম। আনরা যৎকালে “ইউনিবার্সিটি কালেজে” পড়িতাম, 

তখন মিলের কনিষ্ঠ তা জেম্স বেম্থাম্ মিল্ আমাদিগের লহাধ্যারী 
ছিলেন। গ্রধল প্রণয়ের অন্থুরোধে পাঠাধস্থায় দীর্ঘাবকাশকালে এবং 

পাঠাবলানেও আমরা তাহাদিগের মিকেল্হামস্থ সুন্দর কুটীরে মধ্যে 

মধ্যে গমন করিঙাম। এই কুটারে তাহাদিগের পরিবার বহুকাল 
৬২, পাশপাশি - শিশিপীপাগীলাগীপশীত এপ শি পিসস্পপীাপহি পলি 
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ধরিধ়| গ্রীক্মের কয়েক মাস অতিবাহিত করিতেন। এই কুটারে জন্, 
টয়ার্ট মিলের সন্ধিত আমাদিগের অনেক বায় সাক্ষাৎ ও কথোপকথন 

হর়। তখনও জন্ অজ্ঞটতনামা ছিতলন। কিন্তু ত্রাতা ভগিনীগণের 
প্রতি তাহার সলীল, দক্সেহ ও অমায়িক ভাঁব দেখিয়া! এবং বাটার অন্যান্ 
পরিবারবর্গের প্রতি তীহার কোগল সন্ৃদয় ব্যবহারে আমরা তাহার 

প্রতি এত দূর প্রীত হুইয়াছিলাম যে, আগাদিগের হৃদয় হইতে সে 

প্রীতিচিত্ অদ্যাপি বিলীন হয় নাই ৮1 পি 

ধাহার। মিল্কে হৃদরশুন্য ও স্নেহ মমতা! প্রভৃতি পারিবারিক গুথ- 
বিবজ্জিত বলিয়া নিন্দা করিয়া] থাকেন, ত্াহাদিগের জন্য আমরা আরগু 

এক খানি বিধ্যা মাময়িক পত্র 1 হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম । 

ইহাতে এক জন পত্রপ্রেরক লিখিরাছেন “ ধাহার সমাধিমনার এখনও 
সহস্র সহজ বন্ধুর প্রণয় ও রুতজ্ঞতার চিহ্ত্বরূপ শোকাশ্র জলে 

অভ্থযক্ষিত হইতেছে; সঙ্গীত-শ্রবণে ও প্রক্কৃতি-দর্শনে ধাহার হৃদয় 

উথলিয়া উঠিত ; ধাহার জ্ঞান পুম্পে পুষ্পে পরিভ্রমণ করিত ; ধাহার 

প্রীতি ভীর্যাকজাতিকে লইয়াও তত ক্রীড়া করিত; বিনি বন্ধুবান্ধব- 

দিগকে লইরা পল্লীগ্রামের রমণীয় প্রান্তরে ভমণ করিতে ও হাদয় খুলিরা 

হাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিতে অভিশর ভাল বাসিতেন-- 

দেই জন্ খাট মিল হৃদয়শূন্য ও স্নেহমনতাবিবর্জিত এবং তাহার 
হাদয় শীরস, নিরানন্দ ও আশাশুন্য এ কথ| কে বিশ্বান করিবে ?%। 

মিলের মষদয়তার আরও ছুই একটী পরিচয় দিব । শিল্ য২্কাঁলে 

পত্ীশোকে কাতর হইরা, তীর সুমাধিমন্দিরের অনতিদুঢর একটী কুটার 
ক্রয় করিব ফান্নে অবশ্থিতি করিতেছিলেন, তখন অনেক সন্ত্রান্ত শোক 

দলে দলে তাহার মহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন । ভীঙ্ািগের মধ্যে 

কেহ কেহ মিল্-সন্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার মর্ম নিয়ে প্রদত হইল। 
এক জন কহিয়াছেন, £--আমরা এক দিন মিল্ ও তীয় ছুহিতার 
সহিত প্রোভেন্স ও ল্যাঙ্ড়ক্ প্রদেশ ভ্রমণে নির্গত হইয়াছিলাম। 

সাহারা সর্বত্র যেক্ূপ ্নেহ ও ভক্তির সহিত পরিগৃহীত হইলেন; তাহ) 
৬ রি পপ 
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দেখিয়! আমাদিগের নকলের হ্বদয় আনন পুলকিত হইল | ত্রনণকালে 
মিলু সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক ও এ্তিহাসিক বিষয়ে গভীর অন্ধুরাগ ও 

জীবন্ত উৎদাহ দেখাইতে লাগিলেন |: তিনি অভ্িগ্ৰনের চতুর্দিকস্থ 

রোমরাজোর তগ্রাবশেষ অবলোকন করিয়া প্রাচীন রোম "ও. মধ্যধুগ- 
সঙ্বদ্ধে অনেক এতিহাসিক কথার অবতারণা করিলেন । তাহার সহিত 

পরিভ্রমণকালে তদীর় হৃদয়গ্রাহী কথোপকথনে প্রত্যেক স্থান যেন নব 
শোভা ধারণ করিত। এক দিন আমরা তাহার সহিত ফান্সের কোন 

পর্বতের উপরি শিখর-মালায় আরোহণ করিলাম । কি অধিত্যক। 

প্রদেশে» কি গৃহাভ্যন্তরে, কি বৃক্ষলতাদি-পরিশোভিত, পর্বতারণো 

যে স্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, সেই স্থানেই তিনি নানাবিষয়ে 
আমাদিগের কৌতুহল উদ্দীপিত ও পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন ।' কখন 
পুরাবৃত্ত, কখন উত্তিজ্যবিদ্যা, কথন ব1 ভূতত্ববিদযা তাহার: কথোপ- 

কথনের বিষয় হইতে লাগিল। এইরূপে দিবাবপান হইল এবং আমরা 

পর্বত হইতে অবতরণ করিলাম । অশিশ্রান্ত পথন্রমণে ও অবিচ্ছিন্ন 
কথোপকথনে বিন্দুমাত্র ক্লান্ত হইলেন না এবং আমরাও তরদীয় 
সাহচধ্যের মধুরতায় নমন্ত পথশ্রম ভুলির] গেলাম”। আর এক জন 
লিখিয়াছেন “আমরা এক দিন গিলের সহিত ভ্রমণে নির্গত হইয়াছিলাম। 

তিনি ভ্রমণকালে অবিশ্রান্ত মত্ব ও আদরের সহিত কখন কাহাকে ছুই 

একটা ছুলর্ভ ফুল, কখন কাহাকে পৃথিবীর স্তরপু্জের সংগঠন, কখন বা 

কান্থাকে প্রাচীন নগরীবকলের ভগ্নাবশেষের গঠন-কৌশল দেখাইতে 
লাগিলেন; এইরূপ করিতে করিতেক্রতনি বখন আমাদিগকে একটা 

পর্বতের শিখরদেশে আনয়ন করিলেন, তখন সকলেই দেখিতে পাইল, 

আনন্দ. যেন উচ্ছলিত হইয়| তাহার গও বহিয়া পড়িতে লাগিল। এই 

গর্বতের অধিত্যকা প্রদেশে প্রস্তর কাটিয়া! একটা নগরী ও লেব নামক 
. একটাছুর্ম নিশ্মিত ছয় । আমরা বন সেই অধিত্যক প্রদেশে আরো” 

হণ করিলাম, তখন দেখিলাম-_-সেই ছুর্গ ও নগরী প্রায় জন-শুন্য। 

দেই দিবাবলানে এই নির্জন গিরিশুঙ্গ যে কি রমণীয় শোভা ধারণ 

করিঘ্াছিল, এবং নেই অপূর্ব শোভা-নন্দর্শনে মিলের হৃদয় যে তৎ্কালে 



র চে রি রর রঃ :১/৬. 

কি অনির্ধ্চনীয় আনন অনুভব করিক্নাছিলঠ খাহায উপসিত ছি, 

 তীাহাঁরাই ভাহ। বলিতে পারিবেন” । 

মিল্ ইংলও হইতে গ্কেষে বিদায়-গ্রহণ-কালে এক দিন ্ টনাইটনী 
রিভিউএর সম্পাদক জন্ দর্পের বাটাতে গমন করেন । মর্ধের সহিত 
তীঁহার ষে কথোপকথন হয়, তাহা মর্লে কোন বন্ধুর প্রতি লিখিত 

এক পত্রে ব্যন্তু করেন, তাহার মর্ম নিয়ে গরদত্ত হইল। তাছ। পাঠ 
করিলে, পাঠকমাত্রই বুঝিতে পারিবেন, মিলের মন ও ছাদয় কিন্গগ 

বিশ্ববিষয়িক ও বিশ্বপ্রেমিক ছিল £_- | 
“তিনি প্রাতঃকালীন টেনে অমুক ষ্টেশনে উপস্থিত হন। আমি 

তাহার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলাম। তাহার মুখকাস্তিতে 

গ্রফুল্লত1 পরিব্যক্ত ছিল । আমরা ছুই জনে কখন নব দুর্বাদল-শ্যানল 
প্রাস্তরের মধ্য দিয়া, কখন ব1 নানাবিধ বুক্ষ-লতা-পৃষ্প-পরিশোভিত 

উদ্যানের পার্খ দিয়! গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। তিনি 

উত্ভিজ্যবিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী ছিলেন ;) এই জন্য পথিমধ্যে কখন 
একটী ফল, কখন একটী পল্লব, কখন ব' একটা লতাতন্ত লইয়া বিশেষ 

যন্্র ও আগ্রহের সহিত তাহাদিগের অদ্ভুত নির্দ্বাণ-কৌশল আমাকে 
বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি উত্তিজ্য বিদ্যার 
সম্পূর্ণ অনক্ষর ছিলাম, সৃতরাং আমার প্রতি তাহার তাদৃশ যদ্ব ৪ 

আগ্রহ ব্যর্থ হইয়াছিল । 

“পথিমধ্ো তিনি অশ্রান্তভাবে গল্প করিতে লাগিলেন ॥ প্রথমে 

তিনি সুবিখ্যাত জর্্মান্ কৰি গেটির কথা তুলিলেন। বলিলেন, ত্তিনি 
জীবনবৃত্তে কতকগুলি নৃতন দৃশ/ অর্পণ করিয়াছেন বটে ) কিন্তু, তাহার 
নৈতিক চরিত্র অতি কলুষিত; যে ব্যক্তি অরিশ্ীরা নামক পরিত্ক! 
রমণীর অশ্রজলে লোকের অন্তর কাদাইয়াছেন, নি স্ট্রীজাতির প্রতি 
নিয়মিতরূপে অসন্ধাবহার কিরুপে করিলেন, তাহ! তিনি বুষিতে 

পারেন না। গেট প্রাণপণে গ্রীক কবিদিগের অনুকরণ করিয়ও কতি- 

পয় শীতিকা বাতীত আর কোন বিষয়েই অনুকরণে ক্কৃতকাধধ্য হয়েন 

নাই। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে ঘে, শীক আদর্শ বর্তমান সময়ের 



ভাবোচ্ছণসের মন অনুপযোগী তিন পি্ারকে খেটে অপেক্ষা 

অনেকাংশে উত্রষ্ট বলিলেন। তিনি শিলী'র হইতে গেটিতে প্রবেশ 

করা, নির্ধল অনাবন্ধ বাযু হইতে, কলুষিত: আবদ্ধ বারে প্রবেশ 

করার তুল্য বলিয়া মনে করিতেন 1 

পরে তিনি রচনার বিষয় অবতাঁরিত করিলেন; বলিলেন, আডি: | 
সন ব্যতীত রচনা-বিষয়ে গোল্ড স্মিথের গ্রতিতন্্ী নাই। তিনি 

জুনিয়প্ ও গিবনের রচন| অতিশর দ্বগ! করিতেন, কিন্ত গিবনের গবে- 

ষণার ভূয়নী গ্রশংদা করিলেন | 

“তিনি আইরিন্ বিশ্ববিদ্যালয় ও হোম্রুল্ সম্বন্ধে অনেক মত 
গ্রকাশ করিলেন। 

“তিনি বলিলেন যে, তীহাঁর পিতা ও অন্যান্য মনীষিগণ যখন খ্ীষ্ট 
ধর্ম হইতে চ্যুতবিশ্বাস হইয়াছিলেন, তখন তাহারা মনে করিয়াছিলেন, 
যাঁজকমণ্ডলীর অনিযন্ত্রিত শক্তির মূলে যদ্দি কুঠারাঘাত করা যায় ও 
কুদংস্কীর-দকল যদি অপসারিত হয়, তাহা হইলে, পৃথিবী সুশৃঙ্খলরূপে 

চলিতে পারে; কিন্তু ফরাশিবিপ্লবের সময় তাহার] যখন দেখিলেন 

ষে, চর্চ উন্ম,লিত হইল, অথচ সে জুখের দিন আপিল না, তখন তাহা- 

দিগের সে সুখের স্বপ্র আপনিই ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থকে 
ভাল বাসিতেন বলিয়1, তাহার লিবারেল্ বন্ধুরা তীস্থার প্রতি অতি- 

শয় বিরক্ত হুইতেন ;কিন্ত, তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া উত্তর দিতেন 

বে, আপনারা এক্ষণে থে সমরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ 

তাহার প্রতিকূল বটেন, কিন্তু সমরে জয়লাভ হইলে, জগতের মঙ্গলের 
জন্য সহস্র ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রয়োজন হইবে । [ তাহার যৌবন-কালে 
তিনি বিশ্বান করিতেন, ধন্ম-বিশেষে বিশ্বাসাভাব, সামাজিক ও রাজনৈ- 

তিক প্রতৃতি বিষয়ে মানবজাতির একতাবন্ধনের মুল হইবে । কিন্ত 

 খ্রক্ষণে তাহার মে বিশ্বাস সন্ুচিত বা তিরোহিত হইয়াছে ।] 

.. পঅবশেষে তিনি বর্তান একেস্বরবাদিতাঁর কথা তুলিলেন। তাহার 
মতে. ইহ! সত্য হউক বা অনত্য হউক, সমান্জস্থিতির পক্ষে ইহা বিশেষ 



তারণিকা 1. ্ টিভি মহ 

প্রম্োজনীয় ; কিন্ত পারি ধর্শের বন্থা বি ধা ৃ তথ 
এক্ষণে নিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে না 2 

“এইকূপে তাহার গল্পের মোহিনী শক্তিতে পথশ্রয বুনি ও আমরা | 
গৃহাতিসুখে গমন করিতে লাগিলাম। তিনি সমাগত দর্শকবৃন্দের সহিত 
বাল্যন্থুলভ সরলতা ও অমায়িকতা'র সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন; 
বনফুল, পতঙ্গকুল ও তীর্ধ্যকৃজাতি-সন্বন্ধে নানা প্রকার উপদেশপু্ণ গল্প 
করিলেন ? নাইটিংগেলের স্বমধুর গান শুনিতে অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। 
আমর] শকটারোহণে বাটীর নিকট আমিলাম। এইরূপে আমি 

জীবনের একটা গন্ভীর স্থখের দিন অতিবাহিত করিলাম * * *” 1 
মিল্ তীয় জীবন-দৃশেঃর যে অংশটুকুর পটোদঘাটন করিয়াছেন, 

তাহাতে মিসেস্ টেলরের মহিত তাহার প্রণয় ও পরিণয় ব্যতীত তদ্দীয় 

পারিবারিক জীবন-বিষয়ে আর কোন জ্ঞান লাভ করার সম্তাবনান্নাই। 

তিনি তদীয় আত্মজীবনবৃত্তের গ্রারস্তে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,--তাহার 

জীবনের যে অংশটুকুর সহিত সাধারণের সন্বন্ধ, সেই অংশটুকুর চিত্রই 
ইহাতে প্রদত্ত হইরাছে। তুতরাং ইহাকে আমরা প্রক্কত প্রস্তাবে পূর্ণ 

জীবনচরিত বলিতে পারি না। কি কিউপায়ে একটা প্রকাণ্ড মন 
ক্রমে ক্রমে পরিণতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, ইহা 
তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণমাত্র। যে যেক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা,যেষে অপ্রন্ক-. 

টিত বর্ণবিন্যাস জীবনচিত্রের পূর্ণত1 ও বৈচিত্র্য বিধান করে; এবং ঘে 

যে সামান্য সামান্য ঘটনায় ও সামান্য সামান্য কাধ্যে পারিবারিক 
জীবনচরিত্র উজ্জলিত ও উদ্ভাসিত হয়, ইহাতে তাহার কিছুই 

নাই। যাহার জ্ঞানালোকে জগহ আলোকিত হইয়াছে, ধাহার 

হ্বদয়োজ্ছাদে জগৎ প্লাবিত, হইয়াছে__দেই ননীষীর জীধনচিত্রের 
প্রত্যেক রেখা” প্রত্যেক বিন্দু জানিবাঁর নিমিত্ত দাধারণের স্বভাবত 
বলবতী স্পৃহা জন্মিয়া থাকে | কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, অদ্যাপি 

কোনও মনীষী মিল্-সম্বন্ধে সাধারণের এই বলবতী স্পৃহা চরিতার্থ 
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১/. অবতারণিকা | 

করিতে লচেষ্ট বা! সমর্থ হয়েন নাই। আমরা অনেক অনুসন্ধান করি” 

যাও এই অভাব পূর্ণ করিতে পারিলাম না। কোন সামরিক গত্রে বা 

কোন গ্রন্থে মিলের জীবনের পূরণভিত্র প্রাপ্ত হইলাম ন1। অনেক অপেক্ষা 
করিলাম, কিন্তু কিছুতেই পূর্ণকাম হইলাম ন' | এই জন্য দুঃখের সহিত 
অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই “জন্ ্ ট়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত” সাধারণ সমক্ষে 

অবতারিত করিতে বাধ্য হইলাম । ধাহার! চিস্তীশৃন্য আমোদের 

প্রত্যাশী এবং নর-কুধির-চিত্রিত বৈচিত্র্যপূর্ণ রণবীরদিগের ইতিহানল পাঠে 
. অত্যন্ত, আমরা জানি, এ চিত্র তাহাদিগের ও্রীতিপ্রদ হইবে না। 
কিন্তু ধা্ছার! শৈশবের বৃথাবায়িত বা অবথাব্যক়িত বৎমর গুলিকে কিরূপে 

পূর্ণব্যয়িত করিতে পারা যায়ঃ তাহ। শিখিতে চাঁন; যাহার! অবিশ্রান্ত 

সতোর অনুসন্ধানে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করেন; ধাহার| সত্যের অনু- 

রোধে কেমন করিয়! পূর্বংস্কার ভুলিতে ও নব মংস্কার ধারণ করিতে 
হয়, তাহা! জানিতে চান ? ধাহার! আজীবন অকুল জ্ঞান-নাগরের তীরে 

বালকের ন্যায় উপলখণ্ড আহরণ করিতে অভিলাষ করেন; ধীহারা 
বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত ভাব-বৃত্তির পূর্ণ পরিণতি দেখিতে ও পাইতে ইচ্ছা 

করেন) এবং যাহার! মানব-হিত-ত্রতে জীবন উৎ্মগীক্ৃত করিতে ভাল 

বাদেন, আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, এই মংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত তাহাদিগের 

বিশেষ উপাদেয় হইবে। 

€) 

গ্রন্থকারন্য। 



প্রথম অধ্যায় । 

৯. স্টপ , 

শৈশব ও তাহুকালিক শিক্ষা! 

_ জনষ্টস্রাট মিল, ১৮০৬ খঙ্টাবের ২ এ মে লগ্ুননগরে জন্ম 
গ্রহণ করেন। ইনি ভারতবর্ষের অপূর্ব-ইতিহাস-লেখক জেম.স্ মিলের 
স্োষ্ঠ পুত্র। জেমস. মিল আযঙজস্-কাউন্টিস্থ নর্থওয়াটর ব্রিজ গ্রামের 
কোন ঘরিপ্্ ক্লষিপণ্যোপজীবী ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। জেমস. পিতৃ- 

দারিপ্রাসত্বেও কোন সন্তরান্ত মহিলার সাহায্যে বালা-বয়সেই এডিন বরা 

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। তথায় কিছু দিন অধ্যয়নের পর তিনি ধর্ম- 

প্রচারক হইবার অন্ধুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কোনক্ষ্শ-সম্প দায়ের 
সহিত তাহার মতের এঁক্য না! হওয়ায় তিনি কখনই এ ব্যবসায়ের অন্ু- 
বর্তন করেন নাই। ম্ুতরাং কিছুকাল তাহাকে স্কট্লগ্ডের নান! পরি- 

বারে গৃহশিক্ষকের কাঁ্ধ্য অবলম্বন করিয়। জীবিকা নির্বাহ করিতে হই- 

যাছিল। অবশেষে তিনি লগ্ুনে সংস্থিত হইয়া অবিশ্রান্ত গ্রস্থ রচনায় 
নিমগ্ন হইলেন। ১৮১৯ খবীষ্টাব পর্য্যন্ত ক্টাহার আর অন্য কোন প্রকার 
জীবনোপায় ছিল না। এই বৎসর হিনি ইত্ডিয়া হাউসের সহকারী 
পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। স্বতরাং এই রৎসরেই তাহার দুর্ভাগ্য গ্রহ 
অন্তমিত হয় বলিতে হইবে। 

১৮১১ খীষ্টাবের পূর্বে জেমস মিলের জীবনে ছুইটী প্রবল ঘটনা 
উপলক্ষিত হয়। তাঁহার বিবাহ ও তাহার দারিদ্র্য । এরূপ ছুরবস্থায় 

বিবাহ কর! তাহার মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিল। তথাপি তিনি যে এরূপ 
অবস্থায় কেন পরিণয়-হুত্রে সম্বন্ধ হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারা যায় 
না। যাহাই হউক এরূপ ছুরবস্থায় পরিণয়স্থত্রে সম্বন্ধ হওয়ায় তাঁহাকে 

ষে অশেষ যন্ত্রণ! ভোগ করিতে হইয়াছিল তদ্বিষয়ে আর সনেহ নাই। 

সতী পুত্রাদির ভরণ পোষণের জন্য স্তাহাকে নানা প্রকার খণে জড়ীভৃত 



২ জন্ ইট,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত । 

হইতে হইয়াছিল। পুস্তক লিখিয়! যাহা উপ্যজ্ন করিতেন "তাহাতে 

তাহার কোন মতে চলিত ন!| তিনি যেরূপ স্বাধীন লেখক ছিলেন 
তাহাতে লোকান্ুরঞ্জন জন্য নিজ মতের বিরুদ্ধে লেখা তাহার পক্ষে 

নিতান্ত অসম্ভব হইত। নূতন নৃতন মত প্রকাশ করাতে বরং ভিনি 
লোকের অপ্রিয় হইয়! উঠিতেন। স্থৃতরাং তদ্রচিত গ্রস্থ সকল লোক- 

প্রিয় না হওয়ায় তাহার আয়েরও অতিশয় সঙ্কীণতা জন্মিল। কিন্তু 

তিনি ইহাতেও এক দিনের জন্য পরিশ্রমবিমুখ বা হতাশ হন নাই। 

তিনি হতশ্রদ্ধ হইয়া! কখন কোন কার্য করিতেন না। কখন আরব 

কার্ধ্য অসম্পূর্ণ রাখিতেন না। যেকাধ্যে যেপরিমাণ সময় ও মনো- 

যোগ দওয়া আবশ্যক তিনি কখন তদ্বিষয়ে ওদাসীন্য করিতেন ন1। 

এইরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় বলেই তিনি এতাদৃশী বিদ্রপরপ্পরা অতি- 

ক্রম করিয়া দশ বৎসরে তাহার স্প্রসিন্ধ “ভারতবর্ষের ইতিহাস” 

নামক গ্রন্থের কণ্পন1, আরম্ত ও সমাঁপনে কৃতকাধ্য হইলেন। আশ্চ- 

ধের বিষয় এই যে এরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজ 

সন্তান সস্ততিগণকে স্বয়ং শিক্ষা দ্িতেন। প্রত্যেক দিবসের অধিক 

সময় তীহার এই কার্ষ্যে পর্য্যবদিত হইত । বিশেষতঃ যেরূপ পরিশ্রম 

যত ও অধ্যবসায়ের মহিত তিনি জ্ম্ঠ পুত্র জন্ই,য়াট' মিলের উচ্চশিক্ষা 

বিধান করিয়াছিলেন এরূপ পরিশ্রম, যত্ব ও অধ্যবসায় আর কোন 

ব্যক্তির শিক্ষার জন্য কখন ব্যক্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ। 

জেমস বৃথা সময় নষ্ট করা অধর্দ্থ বলিয়া জানিতেন। তিনি যে 
কেবল স্বয়ং সেই ধন্ম প্রতিপালন করিয়। ক্ষান্ত থাকিতেন এরূপ নহে-_ 

ছ্যেষ্ট পুত্র জন্কেও তিনি সেই ধর্দ্দে ও তদহুষ্ঠানে দীক্ষিত করিয়া- 

ছিলেন। তিনি, তিন বৎসর বয়সে জন্কে গ্রীক ভাষা শিথাইতে আরম্ত 

করেন। সহজে কণস্থ হইবে বলিয়! তিনি স্বহস্তে পুত্রের জন্য ইংরাজী 

প্রতিশব্দের সহিত প্রচলিত গ্রীক শব্ধ গুলির একটী তালিকা লিখিয়! 

দিয়াছিলেন । তিনি পুত্রকে গ্রীক্ ব্যাকরণের শব্দ ও ধাতুর রূপ করিতে 

শিখাইয়াই একবারে গ্রীক.ভাষায় অনুবাদে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন । 

গুঞ্জ পিতৃঘত্নে তৃতীয় বৎনর বয়সে ইসফ-লিখিত কথামালা আরন্ত 



শৈশব ও তাণ্কালিক শিক্ষা । ৩ 

করিয়া অষ্টম বংসর বয়সে হিরোডোটস, ঝিনোফন, সক্রেটিস, ডাওলি- 
নিন, আইসোক্রেটিস্, প্লেটো প্রভৃতি বিখ্যাতনাম গ্রীক গ্রপ্থকারদিগের 
গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে বুুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন 

এই অক্টম বৎসর বয়সে তিনি প্রথম লাটিন পড়িতে আরম্ভ করেন। 

জেম্স, মিল. যে পাঠ বিশেষ যত্বে পুত্রের অপ্রিগম্য হইতে পারিত, 
পুত্রকে কেবল নেই পাঠ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিভেন এবপ নহে; কিন্ত 

তিনি পুত্রের প্রতিভ1 উদ্দীপ্ত করিবার জনা তাহাকে সচরাচর এমন পাঠ ৪ 

দিতেন, যাহ! বিশেষ যত্বেও তীহার অধিগমা হইবার নহে । জেমস মিল, 

পুত্রের শিক্ষার জন্য কত দুর ব্যস্ত ছিলেন তাহা! এই বলিলেই পর্যাপ্ত 

হইবে, যে তিনি পুত্রকে এক মৃহ,র্তের জন্যও নয়নের অন্তরাল করিতেন 

না। যে গৃহে ও যে টেবিলে তিনি স্বয়ং লিখিতেন, সেই গৃহে ও সেই 

টেবিলের এক পার্থ পুত্রও বসিয়া! পাঠ অভ্যান করিতেন। জেম্স্ 

যখন গভীর চিন্তায় নিমগ্র থাকিতেন তখনও তিনি পুত্রকৃত প্রশ্ন সকলের 

উত্তর দানে বিরক্ত হইতেন না। মনঃসংযোগের এরূপ অবিচ্ছিপ্র বিদ্ব 

সত্বেও জেমস তাহার ভারতবর্ষের ইতিহাসের কয় খণ্ডের এবং অন্যান্য 
অনেক গ্রন্থের রচন] সমাপ্ত করিয়াছিলেন । 

মিল গ্রীক, ভাষার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিদিন সায়ংকাঁলে পিতার নিকট 
গণিতশাস্্ব অধায়ন করিতেন । গণিতে তীহার স্বভাবতঃই বিরক্তি ছিল। 

তিনি গ্রীক্ ভাষা ও গণিতশান্ত্র ব্যতীতও প্রতিদিন ভ্রমণকালে পিতার 

নিকট মুখে মুখে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতেন । জেমস. মিলের শরীর 

নিতান্ত অন্রস্থ ছিল। এই জন্য তিনি প্রাতরাশের (১) পুর্বে 

প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। পুত্রও পিতার 

অন্থুবর্তন করিতেন; এবং পুর্বদিন স্বয়ং যে পুস্তক পাঠ করিতেন, 

পরদিন প্রাতঃকাঁলে ভ্রমণের সময় সেই সকল পুস্তকের সারাংশ 

পিতার নিকট বর্ণন করিতেন । এইরূপে তিনি এই অত্যল্প সময়ের 
মধোই রবাট সন, হিউম্, গিবনও ওয়াঁটসন্, হুক, রোলিন, প্র টার্ক 

বর্ণেট, প্রভৃতি বিখ্যাতনাম! ধতিহাসিক গ্রস্থকারদিগের গ্রন্থ সকল পাঠ 
0) 131621-%90- 



৪ জন্ য়ার্ট মিলের জীবনবৃত 

করিয়া ফেলিলেন। মিল. এইরূপে যৎকালে পিতার নিকট মুখে মুখে 
দ্বপঠিত গ্রন্থ সকলের বর্ণন করিতেন, সেই সময় পিতৃদেব সীহাকে 

রাজনীতি, ধর্মনীতি, মনোবিজ্ঞান, ও সভ্যতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে উপ- 

দেশ দিতেন; এবং প্রতি দিন যাহা! উপহদশ দিতেন, পরদিন পুত্রকে 

নিজের ভাষায় সেই গুলি বলিতে বলিতেন। যেসকল পুস্তক স্বয়ং 

পাঠ করিলে পুত্রের বিরক্তিকর হইবার সম্ভাবনা, পিতা ভ্রমণকালে পুত্রের 

নিকট সেই সকল পুস্তকের বিষয় এরপ হৃদয়গ্রাহী করিয়া বর্ণন করি- 

তেন, যে পুত্র তাহার পর সেই সকল পুন্তক স্বয়ং পাঠ না করিয়। ক্ষান্ত 

থাকিতে পারিতেন ন1 | যাহারা বিপদে পড়িয়াও অসাধারণ প্রত্যুৎপন্ন- 

মতিত্ব ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন,--ধাহার1 বিপদে 

পড়িয়া! তাহাতে অভিভূত ন] হইয়া তদতিক্রমপূর্র্বক উন্নতিমার্গে অগ্র- 
সর হইয়াছেন,--যে সকল পুস্তকে 1 এরূপ পরমারাধ্য ব্ক্তিদিগের 

বিষয় বর্ণিত আছে, জেমস. পুত্রের হস্তে এরূপ পুস্তক সমর্পণ করিতে 

বড় ভাল বাসিতেন। আমোদকর পুস্তক সকল বাঁল-শিক্ষা' হইতে 

সম্পূর্ণরূপে ছুরীকৃত কর! তীহাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু এরূপ 

পুস্তক সর্বদা পড়িলে, পাছে মনোবৃত্তি নিস্ডেজ হইয়! কপ্পনাশক্তির 

অনৈসর্ণিক পরিপুষ্টি হয়, এই জন্য তিনি পুত্রকে সে সকল পুস্তক 

সর্বদা পড়িতে দিতেন না । সেই আমোদকর পুস্তক গুলির $ মধ্যে 
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শৈশব ও তাৎ্কালিক শিক্ষা । ৫ 

রবিন্সন ক্রুসোই মিলের অতিশয় আদরের জিনিষ ছিল। ইহা বাল- 
সহচরের ন্যায় শৈশবে সতত তাহার অন্বর্তন করিত | 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে মিল অষ্টম বৎসর বয়সে লাটিন্ পড়িতে 
আরম্ভ করেন। তিনি পিতার নিকট প্রতিদিন যতটুকু লাটিন্ শিখি- 
তেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা! ভগিনীদিগকে প্রতিদিন ততটুকু লাটিন্ শিথাইতেন। 

এইরূপ শিক্ষকতার কার্যে তাহার অমূল্য সময়ের অধিকাংশ বৃথা নষ্ট 

হইত। এই জনাই এরপ কার্য্ভার কখনই তাহার প্রীতিকর হয় নাই। 

বিশেষতঃ তাহার শিশু ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে তিনি যে সকল বিষয় শিক্ষা 

দিতেন, তাহাদিগকে আবার পিতৃসমীপে সেই সকল বিষয়ের পরীক্ষ! 

দিতে হইত! তাহাদিগের পরীক্ষার গুভাণ্ডভ ফলের জন্য তাহাকেই 

পিতার নিকট দায়ী থাকিতে হইত | সুতরাং এ গুরুকার্ধাতার তাহার 

আরও বিরক্তির কারণ হইয়! উঠিল। কিন্তু ইহাতে ত্রাহার একটা 

মহৎ উপকার হইয়াছিল। অন্যকে বুঝাইতে গর তাহার মনের ভাব 

সকল যাহা অস্পষ্ট ছিল-_তাহা স্পষ্ট হইয়া আসিল; এবং যে যে 

বিষয়ে তিনি শিক্ষা দিতেন, সেই ঘেই বিষয় তাহার মনে চির-অস্ষিত 

হইয়। রহিল। 
মিল যে বৎসরে লাটিন পড়িতে আরস্ত করেন, সেই বৎসরেই 

গ্রীক কবিদিগের কাব্যকাননে প্রথম প্রবিষ্ট হন। মহাকবি হোমর- 

প্রণীত স্থপ্রসিদ্ধ *ইলিয়ড"' গ্রন্থই সর্ধপ্রথমে তাহার চিত্তাকর্ষণ করে। 

তিনি মূল “ইলিয়ড", পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। এমন সময়ে পিতা 
তাহার হস্তে পোপকৃত “ইলিয়ডের” অনুবাদ প্রদান করেন। মিল, 
পোপক্ৃত ইলিয়ডের অনুবাদে এতদূর অন্ুরক্ত হইয়াছিলেন যেঃ উপর্যূ- 

পরি অনুন ত্রিশবার ইহার আদাত্ত পাঠ করেন। ইহার অবাবহিত 
পরেই তিনি পিতার নিকট প্রথমে বিখ্যাত ইউক্লিড প্রণীত ক্ষেত্রতত্ব ও 

পরে বীজগণিত পড়িতে আরম্ভ করেন। অষ্টম বৎসর বয়সে 
আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সের মধ্য মিল.লাটিন্ ও গ্রীক 

1189 7000107৮178 [90100197 68198 ) 
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৬ জন্ ষ়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

ভাষায় যে গ্রন্থরাশি * পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার তালি! নিয়ে 

প্রদত্ত হইল। এই তালিকা দর্শন করিলে আপাততঃ বোধ হইবে 
যেন মিল. দৈবশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু তাহা নহে-_তিনি স্বয়ং 

বলিয়াছেন যে অসাধারণ অধ্যবসায় ও এরূপ অনুকূল ঘটনাৰলীর বলে 

যে কোন ব্যক্তিই এতাদৃশী রুতবার্ষ্যত! লাভ করিতে পারেন। 
এই সময়ের মধ্যেই মিল ক্ষেত্রতত্ব ও বীজগণিত সমাপ্ত করেন। 

ডিফারেন্সল ক্যালকুলস্ ও তৎসদৃশ উচ্চ অস্কশান্ত্রে তাহার বিশেষ 

অধিকার জন্মে নাই। জেম্স স্বয়ং বাল্যাত্যন্ত এই ছুরূহ বিষয় সকল 

বিম্মত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার এপ অবকাশও ছিল না, যেসেই 
সকল বিষয়ের পুনরালোচন1 করেন। স্বতরাং এই ছুরূহ বিষয় সকলে 
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শৈশব ও তাকালিক শিক্ষা । ৭ 

পুত্রকে “শিক্ষা দেন তাহার এরূপ সামর্থ্য ছিল না। এই ছুরূহ বিষয়ে 

পুস্তক বই মিলের অন্য অবলম্বন ছিল না। সুতরাং তিনি এ সকল 

বিষয়ে পারদর্শিত। প্রদর্শন করিয়। পিতাকে সন্ত করিতে পারিতেন ন1। 

ইতিহাসদাধারণের, বিশেষতঃ পুরাবৃত্তের, দিকে মিলের বলবতী প্রবণতা 

ছিল। মিটফোর্ডের গ্রীন_এবং হুক, ও ফাগ্র,সনের রোম, সতত 

তাহার চিত্ত বিনোদন করিত। তিনি পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস পড়িতে 

এত ভাল বাসিতেন ও তাহা এত পড়িতেন, যে সকল দেশেরই পুরাবৃত্ত 

তাহার এক প্রকার কণস্থ ছিল বলিলেও অত্থাক্তি হয় না। তিনি নব্য 
ইতিহাসে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন না। নব্য ইতিহাপ সম্বন্ধে « ডিনে- 

মারদিগের শ্বাধীনতাযুদ্ধ ”' প্রভৃতি বিশ্লিষ্ট বিষয় ভিন্ন আর কিছুই পড়ি- 

তেন না। তিনি বাল্যকাল হইতেই ইতিহাস [লখিতে বড় ভাল বাসি" 

তেন। তিনি সেই নধীন বয়সে «“ রোমের ইতিহাস,” পৃথিবীর 

সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত)৮% ও * হলগ্ডের ইতিহাস ৮ নামক গ্রস্থত্রয় রচন! 

করেন॥ এবং একাদশ বা দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় হুক, লিবি, 

ডাওনিসিয়স, প্রস্তুতি পুরাবিদ্দিগের গ্রস্থ অবলম্বন করিয়। « রোমের 

শাসনপ্রণালী ” নামে এক খানি উচ্চ অক্ষের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন 

করেন। ইহাতে তিনি রোমের পেটিসীয় ও শ্লীবীয়দিগের পরস্পর 
বিবাদ-বর্ণনোপলক্ষে রোমীয় সাধারণতন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন | 

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল বাল্য-রচনার প্রতি তাঁহার সবিশেষ শ্রদ্ধা! 

ন1 থাকায়, তিনি কিছু দিন পরে এ সমস্তই নষ্ট করিয়া! ফেলেন। 

এই কিশোর বয়সে এ্তিহাসিক গ্রন্থের ন্যায় কবিতাম!লাও তীহার 

লেখনী হইতে প্রস্থত হইত | বে এই ছয়ের প্রভেদ এই যে প্রথমটী 

স্বাভিলষিত বিষয় আর শোষোক্তটী আদিষ্ট বিষয়। ইতিহাস রচ- 

নায় পিতা তাহাকে কখনই উত্তেজিত করিতেন না। কারণ তাহার 

বিশ্বীদ ছিল যে ইতিহাস লিখিয়৷ কেহ কখন সাধারণের গ্রীতিভাজন 

হইতে পারেন না। কিন্তু পুত্র সাধারণের প্রীতিতাজন হন, ইহা! তাহার 

সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল।_কোন্ পিতাই না ইহা! ইচ্ছা করেন ?--তিনি 
জানিতেন পুত্র স্থুকবি হইলে তাহার সেই ইচ্ছা! ফলবতী হইবে । এই 



৮ জন্ উ,য়ার্ট মিলের জীবনরৃত্ট। 

জন্য তিনি পুত্রকে সতত কবিতা-রচনায় প্রবর্তিত করিতেন। কিন্ত 

ভুর্ভাগ্যবশতঃ পুত্র স্বাভাবিক-কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন ন1। এই জন্য 

পিতার উত্তেজনা তাহার পক্ষে কেবল ক্লেশকর হুইয়] উঠিত। এবং 
তদ্রচিত কষ্টকপ্পিত কবিতা কেবল ছন্দোময়ী রচনায় পরিণত হইত 

মাত্র । পিতার উত্তেজনার আর একটী কারণ এই, তিনি জানিতেন 

অনেক বিষয় গদ্য অপেক্ষা পণ্যে লিখিলে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয় । 

লেখকের মত সর্ধ-প্রচারি করিতে হইলে পদ্যই সর্ধোতকৃষ্ট উপায়। 

কিন্ত পিতার সেই সমস্ত আশাই বিফল হইল-_পুত্র কিছুতেই স্থুকবি 

হইতে পারিলেন না| পিতা পুত্রের হস্তে হোমরঃ হোরেস. সেক্সপিয়র, 

মিলটন টমৃদন, পোপ, গোল্ ডশ্মিথ, বরন, গ্রে, কাউপার, বিয্বেটা, 
স্পেন সার, স্কট্, ডাইডেন, প্রভৃতি বিখ্যাতনাম! কবিদিগের গ্রস্থ সকল 

প্রদান করিলেন। পুত্র সকল গুলিই পড়িতেন, কোন কোন খানির 

রস গ্রহণও করিলেন, কোন কোন থানির অনুকরণে কবিতা লিখিতে ও 

চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহার ছন্দোময়ী রচন! কিছুতেই কবিতা 
হইল না। হুইবেই বা কেন? অনুকরণে কবি হইলে এতদিন জগৎ 

কবিময় হইয়া! উঠিত ! 
শৈশবের এই সময়ে পরীক্ষাবিষয়ক বিজ্ঞান (১) তাঁহার আর একটা 

প্রমোদস্থল ছিল। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এরূপ ছুন্ধহ বিজ্ঞানশাস্ত্রের 

আলোচন। পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে করিতে পারেন নাই। তিনি কেবল 

পুস্তকে সেই সকল বিষয় পাঠ করিতেন মাত্র। কিন্তু কথন পরীক্ষা দ্বারা 

দেই সকল প্রতিপন্ন করিয়া লন নাই। জয়েল-লিখিত “ বৈজ্ঞানিক 

আলোচনা" এবং পিতৃবন্ধু ডাক্তার টম্সন্ লিখিত ““ রাসায়নিক 

গ্রন্থ ” এই ছুই খানিই বিশেষ রূপে তাহার হুদগ়াকর্ষণ করিয়াছিল। 

এই স্থানেই স্তীহার শৈশব-শিক্ষা সমাপ্ত হইল । তিনি দ্বাদশবর্ষ 

অতিক্রম করিয়া এক্ষণে শৈশব হইতে বাল্যে পদার্পণ করিলেন । এবং 

বয়মের আধিক্যের সহিত পাঠনার বিষয় সকল ও উচ্চতর হইতে লাগিল। 
চিন্তাশক্তির সাহায্য ও বিনিয়োজন, এক্ষণে আর পাঠা বিষয় সকলের 
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শৈশব ও তাৎকালিক শিক্ষা । ৯ 

উদ্দেশ্য মা হইয়। চিত্ত! সকলই উহাদের উদ্দেশ্য হইল। তিনি এক্ষণে 

ন্যায়শান্ত্রের (৯) আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ন্যায়সন্বস্বীয় তাহার প্রথম 

পাঠ্য পুস্তক অর্গেনন, (২)। পিতৃদেব পুত্রকে অগ্ননের সঙ্গে 

সঙ্গে লাটিন নৈয়ায়িকদিগের সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে আদেশ করেন। 

মিল, সেই গুলি পড়িয়! তাহাদিগের স্থল স্থৃল বৃত্তাস্ত্, ভ্রমণকালে পিতার 

নিকট বলিতেন। অনন্তর তিনি বিখাত দার্শনিক হবস-লিখিত এক 

খানি উচ্চ অঙ্গের ন্যায়গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করেন। মিলের পিতা 

পুত্রকে যাহা কিছু পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন, তাহার 

উপযোগিতা যতদূর সম্ভব বুঝাইতে ও অনুভব করাইতে চেষ্টা 
করিতেন। এবং যাহাতে মিল স্বতঃই বুঝিতে পারেন তজ্জন্য ্রাীহাকে 

সর্ব প্রথমে চেষ্টা করিতে বলিতেন। ন্যায় শাস্ত্রের উপযোগিতা বিষয়ে 

মিল. ব।লয়াছেন যে তিনি যাহা পড়িয়াছিলেন কিছুতেই ইহার ন্যায় 

চিন্তাশক্তির উত্তেজনা! হয় নাই। তিনি প্রথমতঃ যুক্তি ও মীমাংস! 

বিশ্লেষণ করিতে শিখিলেন, পরে প্রদত্ত যুক্তি হইতে সেই মীমাংসায় 

উপনীত হওয়! যাইতে পারে কি না তাহার বিচার করিতে শিখিলেন। 

এই রূপ আলোচনায় তাহার মন যে অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহ! 

হইতেই ভবিষ্যতে তাহার চিস্তাশক্তির এতদূর প্রথরতা ও ন্যায়ানুসা- 

রিতা। জন্মে। মিল. বলেন যে অস্ক শাস্ত্রের আলোচনা-সম্ভ,ত নির্বিকল্প ভাব- 

ও ইহার নিকট পরাস্ত হয়। তিনি আরও বলেন ষে কেহ দার্শনিক 

হইতে ইচ্ছা করেন বাল্যকালেই অন্বস্ব-ন্যায়শান্ত্রের ৩) আলোচনায় 
অভ্যন্ত হওয়া তীহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন । অনেকে বলিতে 

পারেন বছদর্শন ভিন্ন ন্যায়ের আলোচনা সম্ভবপর নয়) সুতরাং এরূপ 

গুরুতর বিষয় বাল্যকালের উপযোগী হইতে পারেনা । কিন্তু সেটা 

ভ্রম। বছুদর্শন আনুমানিক ন্যায় শাস্ত্রের 8) পক্ষেই প্রয়োজনীয়, 

পূর্বোক্ত ন্যায় শাস্ত্রে ইহার আবশ্যকতা দৃষ্ট হর না। অঙ্ক শাস্ত্রের 

ন্যার উহা! অন্যের সাহাযা-নিরপেক্ষ | জটিল ও পরস্পর-বিরোধী ভাব 
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১০ জন্ য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

সকণ বিশ্লিষ্ট করিয়া! উহাদের দৌষ সকল বুঝিতে ও বুঝাইতে পাঁরাই 
ইহার বিষয়। বালা হইতে এইরূপ আলোচনায় মন যত অভ্যন্ত হইবে 

ততই চিস্তাশক্তি ন্যায়মার্গান্ুদারিণী হইবে । এই আলোচনার অভাবে 

অনেক বিচক্ষণ লোকও সময়ে সময়ে বিষম ভ্রমে পতিত হন । তাহার! 

কোন মত খণ্ডন করিতে হইলেই যতদূর সাধ্য করায়ত্ত যুক্তি দ্বার! 

বিপরীত মত সমর্থন করিতে যান; কিন্তু সেই মতের সমর্থক যুক্তি সকল 

হইতেই যে সেই মতের খণ্ডন হইতে পারে) সে বিষয় ভ্রমেও ভাবেন 

না| ইহাতে ছুইটী দোষ ঘটে। প্রথম সহজ উপায় পরিত্যাগ করিয়া 

দুরূহ উপায় অবলম্বন। দ্বিতীয় বিপরীত মত সমর্থনে সফল হইলেও 

উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় না, অর্থাৎ তাহা দ্বার! পূর্বোক্ত মতের অযৌ- 

ক্তিকত! সপ্রমাণ হয় না। 

মিল স্বভাবতঃই চিন্তাপ্রবণ ছিলেন, এই জনা ন্যায়শাস্ 

তাহার অতিশয় ভাল লাগিত | ন্যায়শান্ত্রের অনুশীলনে তাহার 

বৃদ্ধিবৃত্তি অতিশয় পরিমার্জিতি হইয়। উঠিল। ন্যায়ের সাহাযো 

স্তাহার স্বাভাবিকী চিস্তা-প্রবণতা অধিকতর পরিবর্ধিত হইল। তিনি 

এক্ষণেপ্্রস্থকারদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। তাহা- 

দিগের যুক্তির উৎকর্ষধাপকর্ষের বিচার করিতেন, এবং প্রয়োজন হইলে 

তাহাদিগের মত খগুন করিয়া তত্বংস্থলে স্বমত সংস্থাপন করিতেন । 

এই সময়েই তিনি স্থবিখ্যাত গ্রীক্বক্তা ডিমস থিনিসের ''ফিলি- 

পিকৃস” নামে বিখ্যাত বক্তৃতা গুলি পাঠ করিতে আর্ত করেন 

ডিমনখিনিসের বক্তত! পাঠ করিয়া মিল, এখিনীয় রীতি, নীতি, সমাজ- 
পদ্ধতি, ও রাজনীতির বিষয় সবিশেষ অবগত হন। এক সময়েই তিনি 

টাসিটস, জুভিন্যাল্, এবং কুইন্টিলিয়ান প্রভৃতি লাটিন গ্রন্থকারদিগের 

গ্রন্থ সকল পাঠ করেন। এই সময়েই তিনি প্লেটো-লিখিত “জজিয়াস” 

“(প্রাটাগোরাস» এবং “সাধারণতন্ত্র” পড়িতে আরম্ভ করেন । জেমস 

মিল. আত্ম-শিক্ষার জন্য সর্ধাপেক্ষা প্লেটোর নিকটই বিশেষ খণী 
ছিলেন! তাহার মতে প্রেটো-লিখিত ভায়েলগ গুলি (১ না! পড়িলে 

লীলা 
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শৈশব ও তাগ্কাঁলিক শিক্ষা । ১১ 

শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। এই জন্য তিনি তরুণ-বয়স্ক ছা মাত্রকেই 

সেই সুবিথ্যাতি গ্রন্থকারের গ্রস্থাবলী পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন। 
এবং এই জন্যই তিনি পুত্রকেও সেই সকল গ্রন্থে বিশেষ রূপে দীক্ষিত 

করেন। পুত্তও পিতার ন্যান্ম সেই সকল গ্রন্থে বিশেষ অনুরক্ত হইয়া 

উঠিলেন। 

এই সময়ে মিল. এক বিষম বিপদে পড়িয়াছিলেন। যৎকালে তিনি 

প্লেটো! ও ডিমসথিনিস অধ্যয়ন করেন, সেই সময় তীহার ধীশক্তি 
অধিকতর পরিণত হওয়ায় পিতা তাহাকে আর পূর্বের মত প্রত্যেক 

বাক্যের অর্থ বুঝাইয়! দিতে বাধ্য করিতেন না । বুঝিবার ভার পুত্রের 

নিজের উপর নির্ভর করিয়া, এক্ষণে তিনি উচ্চারণ লইয়া বিশেষ 

পীঁড়াপীড়ি আরম করিলেন। তিনি পুত্রকে সকল পুস্তক স্পষ্টরূপে 

ও উচ্চেঃস্বরে পড়িতে বলিতেন মিল চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কিছু- 

তেই ইচ্ছামত পড়িতে পারিতেন না। পিতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইতেন | 
এই ঘটন! মিলের অতিশয় ক্লেশের কারণ হইয়! উঠিয়াছিল। 

মিল স্বয়ং বলিয়াছেন যে পিতৃদেবলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসই 
তাহার স্থুশিক্ষার প্রধান উপকরণ হইয়াছিল। এই গ্রন্থ ১৮১৮ খীষ্টাৰে 

মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। হিন্দুর্দিগের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি 

সভ্যতা ও সমাজপদ্ধতি এবং ইংরাজদিগের ভারতবর্ষীয় শাসনপ্রণালী 

বিষয়ে এই গ্রন্থের উৎকৃষ্ট সমালোচন মিলের চিস্ত! শক্তিকে অনেক 

পরিমাণে উত্তেজিত করিয়াছিল । বাল্যকালেই ভারতবর্ষ-বিষয়ে দীক্ষিত 

হওয়ায় মিল পরিণত বয়সে ভারতবাসীদিগের পরমহিতৈষী বান্ধব হইয়। 
উঠিরাছিলেন। জেম.স মিল. এই গ্রন্থে ডাইরেকটরদিগের শাসন- 
প্রণালীর উপর ভীষণ আক্রমণ করেন। সুতরাং তাহাদিগের নিকট 

কখন কোন উপকার প্রত্যাশা করেন নাই । তথাপি ১৮১৯ খীষ্টাবধ 

তারতবর্ষীয় করেস পনডেন্স বিভাগের সহকারী পরীক্ষকের পদ শূন্য 

হইলে-_তিনি তগপ্রার্থী হইয়া আবেদন করেন। ডিরেক্টরেরাও 
তাহার এই আবেদন গ্রাহ্য করিয়া, এবং অচিরকাল মধ্যেই তাহাকে 

পরীক্ষকের পদে উন্নীত করিয়া, আপনাদিগের উদ্দারতা-গুণের পরিচয় 
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প্রদান করেন। এই ছুই কার্যেই তিনি অসাধারণ মন্ত্রণা-পটুতা ও 
রচনা-চাতরী দেখাইয়া কর্তৃ বর্গের অতিশয় প্রীতিতাজন হইয়াছিলেন। 

জেমস মিল, তাহার সময়ের এই নূতন বিনিযোজনায়ও পুত্রের 
শিক্ষাবিষয়ে বিন্দুমাত্র অমনোযোগী হন নাই। যে বৎসরে সহকারী 
পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত হন, সেই বতসরেই তিনি পুত্রকে সমগ্র অর্থনীতি 

ও অর্থ-ব্যবহার শাস্ত্রে দীক্ষিত করেন। ইহার কিয়দ্দিবস পুর্ক্বে তাহার . 
প্রিয়তম বন্ধু রিকাডে? অর্থনীতি ও অথণব্যবহার বিষয়ে যে অপূর্ব 
দীর্ঘ গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকটন করেন, সেই গ্রস্থের স্থল স্থূল বৃত্াস্ত 

লইয়। পিত। প্রতিদিন ভ্রমণ কালে পুত্রকে এ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। 

পুত্র এইরূপে সমগ্র অর্থনীতি ও অর্থ-ব্যবহার শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

অবগত হইয়া, রিকার্ডোর বিস্তত গ্রন্থে অবতরণ করেন। রিকাডের 
পুস্তক সমাপ্ত হইলে পিতৃদেব মিলকে আযডাম. স্মিথ লিখিত অর্থ 

নীতি ও অর্থ ব্যবহার পাঠ করিতে আদেশ করেন | এই গ্রন্থ অধ্যয়ন 

কালে জেম্স পুত্রকে রিকার্ডের উৎকৃষ্টতর যুক্তির আলোক দ্বারা 

ম্মিথের যুক্তি সকলের ভ্রম প্রমাদ অবলোকন করিতে বলেন। পুন্র 

পিতার আদেশানুসারে সেই আলোক দ্বার! স্মিথের ভ্রমপ্রমাদ্দ অনুসন্ধান 

করিতে লাগিলেন । ইহাতে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও চিস্তাশক্তি অতিশয় 

পরিমাজ্জ্িত হইয়। উঠিল। শুদ্ধ পরের গ্রন্থ পাঠ করিলেই'বুদ্ধিবৃত্তি ও 

চিন্তাশক্তি তেজন্থিনী হয় না । পরের গ্রন্থ পাঠ কর, ইহাকে স্থায়ত্ত 
কর, ইহার দোষ গুণ পর্ধযালোচন। কর, অন্য গ্রন্থের সহিত ইহার তুলন! 

কর এবং সেই নম মুতের উপর নিজের সিদ্ধাস্ত সংন্যস্ত কর--তবেই 

দেখিবে তোমার চিত্তাশিক্কি দিন দিন উপচীয়মান হইতেছে--তোমার 

বুদ্ধিবৃত্তি অধিকতর পরিমাজ্জিত হইতেছে। কিন্তু এরূপ শিক্ষা বিধান 

করা এবং এক্প শিক্ষা ধারণা করা, অতি অল্প লোকের সাধ্য । জেম্স 

মিলের ন্যায় গুরু অতি অল্প ছাত্রের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে । এবং জন্ষ্ যা” 
মিলের ন্যায় ছাত্রও অতি অল্প গুরুর ভাগ্যে ঘটয়া থাকে। জেমস 

পুত্রকে কখন কোন বিষয় অগ্রে বুঝাইয়া দিতেন না। অগ্রে তিনি পুত্র- 

কেই সেই বিষয় বুঝিতে বলিতেন। পুত্র খন কিছুতেই তাহ স্বয়ং 
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বুঝিতে সক্ষম না হইতেন, তখনই তিনি পুত্রের সাহায্যার্থ অগ্রসর হুই- 
তেন। এই রূপে মিল শৈশবেই চিন্তা বিষয়ে সপ্প৭ স্বাধীন হইনা 
উঠিলেন। এই বয়সেই পিতার সহিত তাহার মতান্তর উপস্থিত হইতে 

লাগিল! ঈধৎ-পরিপকক বয়সে এই মতান্তর অনেক সময় পিতার পরা- 
তবেই পরিণত হইত। | 

এইক্সপে মিল, চতুর্দশ বৎসর বয়সে উপনীত হইলেন । এই লম- 
য়েই ত্তাহার পিতার নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হইল। এখন হইতে তিনি আর 
পিতার ছাত্র নন। এখন হইতে আপনিই আপনার গুরু হইয়া উঠি- 
লেন। পাঠ সমাপ্ত হইল--এক্ষণে তিনি দেশ-ভূমণে নির্গত হইলেন | 

মিল. পিতার অবিশ্রান্ত যত্বে ও নিজের অসাধারণ অধাবসায়বলে চতুর্দশ 

বৎসরের মধ্যে গ্রীক, লাটিন্ ও ইংরাজি বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন | 

তিনি কখন বিদ্যালয়ে যাঁন নাই-অথচ তিনি সেই বালাবস্থাতেই 

ইংলগ্ডের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়। বিখ্যাত হইলেন। এই নবীন বয়- 

সেই তিনি শিক্ষা-তরুর উচ্চ শাখায় আরোহণ করিলেন। এ বয়সে 

বিদা(লয়ের ছাত্রগণ সাধারণ্ে শিক্ষা-তরুর নিয় শাখায় বিচরণ করে। 

ইহার কারণ কি? বিদ্যালয়ে কি জেমস. মিলের ন্যায় স্তুপপ্তিত শিক্ষক 

প্রবিষ্ট হন নাই? তাহা নহে--কারণ জেমস. মিল অপেক্ষা অধিকতর 
স্থুপপ্ডিত ব্যক্তিকেও বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার ভার লইতে দেখা গিয়াছে । 

তবে কি জনঞ্ু়ার্ট মিলের ন্যায় ধীশক্তি-সম্পন্ন ছাত্র আর জগতে 

জন্মে নাই? তাহাও নহে। কারণ নিউটন প্রন্থতি অসাধারণ-প্রতিভ1- 

সম্পন্ন ছাত্রও বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তবে পূর্বোক্ত প্রশ্নের 

কে মীমাংসা করিবে? আমর! এবিষয়ে যাহা মীর্মাংস! করিয়াছি 
তাহা নিম্নে প্রকটিত হইলঃ__ 

বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা হয়--অর্থাঁৎ ছাত্রগণের সাধারণ্যে যেরূপ 
বুদ্ধি ও ধারণা-শক্তি। যেরূপ যত্ব ও অধ্যবসায়-_শিক্ষক তাহারই অনুরূপ 
শিক্ষা বিধান করিয়া থাকেন তাহাদিগের শিক্ষা ছাত্রবিশেষের 

উদ্দীপ্ত প্রতিভ। ও অনাধারণ অধ্যবসায়ের উপযোগিনী নহে। এই জন্য 

বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রকেও অধম ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিয়! অনেক 

হ 
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সময় বৃথা অতিবাহিত করিতে হয়। স্বৃতরাং সময়ে উত্তম ও অধম 

সকল ছাত্রই সাকল্যে প্রায় এক সমান হইয়! যায় । এই জন্যই বিদ্যাল- 

ফনোত্ীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষ বৈষম্য উপলব্ধ হয় না। প্রদীপ্ত প্রতি- 

ভাও যথোচিত সংমার্ঘনাভাবে মান হয়, এবং সংরুদ্ধ প্রতিভও 

অবিশ্রান্ত ঘর্ষণে ঈষৎ বিদ্ব,রিত হয়। এইরূপে বিদ্যালয়ের সাধারণ- 

শিক্ষায় অধম ছাত্রগণের বিশেষ উপকার ও উত্তম ছাত্রগণের বিশেষ 

'পকার হইয়া থাকে। এইরূপ সাঁধারণ শিক্ষ। দ্বারা যদিও সাঁধারণ্যে. 
জগতের মঙ্গল সাধিত হয়, প্রদীপ্ত-প্রতিভ ছাত্রগণের যে ইহ! দ্বারা 
বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়| থাকে তদ্িষযয়ে আর সন্দেহ নাই। বিদ্যা- 

লয়ে অধ্যয়ন করার আর একটী মহৎ অনিষ্ট এই যে এখানে চিস্তাশক্তির 
উদ্দীপনা অতি অল্পই হইয়া থাকে। ছাত্রেরা অল্পসময়ে অধিক 

শিখিলে শিক্ষকদিগের মুখ উজ্জ্বল হইবে বলিয়! শ্রিক্ষকের অনেক বিষয় 

বলপূর্ধক ছাত্রদিগের গলাধঃ করিয়া দেন। পরের মত, 

এবং পর-বর্ণিত ঘটনাবলীর সমষ্টি-_ছাত্রদিগের চিন্তা ও শ্মরণ শক্তিকে 

উদ্দীপিত না করিয়! বরং নিষ্পেষিত করে । তাহার! নিজে কোন বিষয় 

ভাবিতে শিখে না। পরের মন্তিষ্ক-নিষ্্ট চিত্ত! দ্বারাই আপনাদিগের 
বিদাা বুদ্ধির পরিচয় দেয়। বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর এই মহান্ দোষ 
অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি কেহই তাহার প্রতিবিধা- 

নৌষধ নিক্ষেশি করিতে সমর্থ হন নাই । উৎকৃষ্ট শিক্ষকের নিকট 

গৃহে অধায়র্ণ করিলে, এই দোষের অনেক নিরাকরণ হয় বটে; কিন্ত 

সেবপ স্থুবিধ! অতি অল্প লোকের অনৃষ্টে ঘটে। যাহ হউক আমাদের 

বর্ধমান প্রস্তাবের অধিনায়ক মিলের অনৃষ্টে সেই সুবিধা ঘটিয়াছিল, 
এবং সেই জন্যই তিনি এত অপ্প বয়সেই এত অদ্ভুত পাগডত্য প্রদর্শন 

করিতে পারিয়াছিলেন। মিল.বাল্য বয়সে পিতার নিকট নিজ শিক্ষা সম্বন্ধে 
স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিষ্নে প্রকটিত করিয়। আমরা তাহার 
জীবনের “বালকাও” সমাপ্ত করিব। 

“পিতা! শৈশবেই আমার অস্তরে যে জ্ঞান-রাশি নিহিত করিয়াছি- 
লেন, তাদৃশ জ্ঞান-রাশি পরিণত বয়সেও অতি অর লোকে লাভ করিয়া 
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থাকেন। এই ঘটনা! এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিতেছে যে, আমার মত 

সুবিধা পাইলে অন্যেও অনায়াসে আমার ন্যায় ফল লাভ করিতে 

পারেন। যর্দি আমার ধীশক্তি শ্বভাবতঃ অতিশয় প্রথয়া হইত, যদ্দি 
আমার মেধা শ্বভাবতঃ অতিশয় শৃঙ্ব ও ধারণ-ক্ষম হইত, এবং আমার 

প্রকৃতি স্বভাবতঃ কার্যদক্ষ ও উদ্যোগ-শীল হইত) তাহা হইলে এরূপ 
সিন্ধান্ত ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এই সকল 

প্রকৃতি-মিদ্ধ গুণে আমি জনসাধারণের নিয়তলে বই কখন উচ্চতলে 
অবস্থিত ছিলাম না। সুতরাং যে বালক বা বালিকার ধারণা-শক্তি সাধা- 

রণ এবং শরীর সুস্থ, সেই যে--আমি যাহ! করিয়াছি--তাহা! করিতে 
পারিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদি আম দ্বারা কোন অন্তু বা 
অনামানা কার্ধা সম্পাদিত হইরা থাকে--তাহা! আমার গুনে নহে-+ 

পিহদেবেরই গুথে। আমি যে আমার সমকালীন পণ্ডিত- 

মণ্ডলীর নহিত তুলনায় জীবনপথের পঞ্চাধিক বিংশতি দসোপাণে 

অধিকতর অগ্রসর হইয়া পড়িয়া, মে কেবল-_পিতা যে অশেষ 

যত্ব ও পরিশ্রমের সহিত আমার শিক্ষা বিধান করিয়াছিলেন--তাহারই 
ফল। 

“শৈশবেই আমার অসাধারণ উৎকর্ষ লাভের আর একটা মহৎ 
কারণ নিয়ে নির্দিষ্ট হইতেছে । এই মবীন বয়সে বিদ্যালয়ে সাধারণত্তঃ 

বালক বালিকার অন্তরে স্ত,পাকারে জ্ঞান সঞ্জিবেশিত কর! হইয়া থাকে। 

তম্ারা তাহাদিগের ধারণাশক্তি ছেজন্বিনী না হইয়া বরং ম্লান ভাব 

ধারণ করে। নিজের মত, ও নিজের চিন্তার পরিবর্তে--পরের মত, ও 

পরের চিন্তা তাহাদিগের মনে বিরাজ করে। নিজের শ্বাধীন মত সংগ্থা- 

পিত ন| করিয়া! পরের মত লইয়াই তাহারা আত্ম-বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় 

দেয়। সৌভাগ্য-ক্রমে আমার বিষয়ে এরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটে নাই। 

যাহাতে শুদ্ধ ম্মরণ-শক্তির সংমাজ্জ'ন হয়ঃ পিতা আমাকে কখনই এমন 
বিষয় শিথিতে দেন নাই। তিনি সকল বিষয়ই আমাকে আগ্রে বুঝিতে 

বলিতেন। যখন আমি স্বপ্নং বুঝিতে একান্ত অক্ষম হইতাম, তখনই . 

কেবল তিনি বুঝাইয়া দিতরেন| যদিও আমি অধিকাংশ সময়ই অত, :. 



১৬ জন্ ,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

কার্ধ্য হইতাম, তথাপি সবিশেষ চেষ্টা করায় আমার চিস্তশক্তি অচির- 

কাল মধ্যেই অতিশয় উদ্বোধিত হইয়। উঠিল । 
«আত্ম-গরিম! বাল-পাণ্ডিত্যের ছূর্নিবাধ্য সহচর। ইহার সাহচর্ষ্য 

অনেকের ভাবি উন্নতির আশ। একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়! থাকে। 
পিতা আমাকে এই ভীষণ সহচরের হস্ত হইতে সতত রক্ষা করিতেন। 

অন্যের সহিত আমার উৎকর্ষ-স্চক তুলনা বা প্রশংসাবাদ যাহাতে 

আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হয়, পিতা তদ্বিষয়ে সতত চেষ্টা করিতেন। 

তাহার সহিত আমার যে কথোপকথন হইত, তাহা হইতে নিজের উপর 

€কাঁন উচ্চ ভাব আমার মনে আসিতে পারিত না) বরং আপনাকে 

অতি নীচ বলিয়াই রোধ হইত। তিনি আমার সম্মখে যে উৎকর্ষের 

আদর্শ ধারণ করিতেন, তাহ সাধারণ লোকের উৎকর্ষের আদর্শ নহে। 

যতদূর উৎকর্ষ লাভ মন্ুষ্যের সাধ্যায়ত্ত ও যতদুর উত্কর্ষ লাভ মনুষ্যের 
অবশ্য বর্তব্য, ইহা সেই উৎ্কর্ষেরই আদর্শ। সুতরাং আমি কখন 

জানিতে পারি নাই যে আমার বিদ্য। ও জ্ঞান বড় সাধারণ নহে। তিনি 

প্রায় আমাকে কোন বালকের সহিত মিশিতে দিতেন না। যদি ঘটনা- 

ক্রমে কোন বালকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত, এবং কথোপকথন 

দ্বারা তাহার বিদ্যা বুদ্ধি আম! অপেক্ষা অনেক নুন বলিয়া প্রতীতি 

জন্মিত, তাহা হইলেও কখন আমার মনে হইত না, যে আমার জ্ঞান ও 

বিদ্যা অসাধারণ। কেবল এই মাত্র বোধ হইত যে কোন বিশেষ 

প্রতিবন্ধক বশত:ই নেই বালকই কেবল রীতিমত শিক্ষা! পায় নাই। আমার 

মনের অবস্থা কখন বিনীত ছিল না বটে, কিন্ত কখন উদ্ধতও ছিল 

না। আমি কখন চিস্তীতেও আপন মনে বলি নাই যে আমি এত বড় 

লোক বা আমি এত মহৎ মহৎ কার্ধ্য সংসাধন করিতে পারি। আমি 

আপনাকে কখন উচ্চ বলিয়! ভাবি নাই, কখন নীচ বলিয়াও তাৰি 

নাই_-অধিক কি আমি আপনার বিষয় কিছুই ভাবি নাই বলিলেও হয়। 

আমি যদি কখন আপনার বিষয় কিছু ভাবিয়া থাকি সে এই মাত্র--যে 

আমি পাঠন| দ্বারা কখন পিতার সস্তোষ জন্মাইতে পারিলাম না-_ 

সুতরাং আমি পড়া গুনায় আপনাকে উৎক্কষ্ট বলিতে পারি না। জামার 
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মনের ভাব আমি অবিকল ব্যক্ত করিলাম | কিন্তু ফাহাঁর| আমায় শৈশবে 
দেখিরাছিলেন, তাহাদিগের আমার প্রতি বিশ্বাস অন্যরপ। আমার 

গ্রতি তাঁহাদিগের এই বিশ্বাস যে আমার আত্মগরিমা অতিশয় ও 

অসহা। বোধ হয় আমি শৈশব হইতেই অতান্ত তার্কিক ছিলাম এবং 

আমার নিকট অযৌক্তিক কথা বলিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতাম_এই 

জনাই আমার প্রতি তীহাদিগের এরপ ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। 

পিতা ও তীহার সমবয়স্ক বাক্তিগণ আমার শৈশবেও অনেক গুরুতর বিষয়ে 

আমার সহিত তর্ক বিস্র্ক করিতেন । এই জনাই আমার এরূপ কুঅত্যাস 

জন্মিয়াছিল1 এবং এই জনাই আমি বয়োজোষ্ঠ বাক্তিদিগের সহিত 

সম্মান রাখিয়া কথোপকথন করিতে শিখি নাই । দুঃখের বিষয় পিতা! 

আমার এই কুঅভ্যাস ও ছূর্ব্িণীততাঁর সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন 

নাই। বোধ হয় তিনি ইহা অবগত ছিলেন না| কারণ আমি তীহ্াকে 

অতিশয় ভয় করিতাম, এই জন্য তাহার সম্মুখে অতিশয় শাস্ত ও বিনীত্ব 

ভাব ধারণ করিতাম। সুতরাং তিনি আমার অনধিকার-চচ্চ? 

ও দুর্ব্ণীততাঁর বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেন না। যাহ! হউক 

যদিও আমি বয়োজ্যেষ্ঠদ্িগের সহিত অবালাহ্”বাক্-বিতগ্ায় গ্রশ্রয়ানিন 

হইয়াছিলাম, তথাপি আমার শুভাদৃষ্ট-বশতঃ আয্মোৎকর্ষ-বিষয়ক 
জ্ঞান কখনই আমার মনকে অধিকার করিতে পারে নাই । চতুর্দশ 

বদর বয়সে, দেশ-্রমণার্থ দীর্ঘ কালের জন্য পিতৃ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া 

যাইবার পুর্ব দিন সন্ধ্যাকালে হাইড. পার্ক উদ্যানে ভ্রমণকরিতে করিতে 
পিতা আমায় যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার হ্বদয়ে 

অদ্যাপি গ্রথিত রহিয়াছে । তিনি বপিলেন-__“তুমি দেশ-ভ্রমণে বহির্গত 

হইয়া অনেক নূতন দেশ ও অনেক নৃতন জাতি অবলোকন করিবে | দেখিৰে 

_-সেই সেই দেশের ও সেই সেই জাতির, তোমার সমবয়স্ক যুবকের! 
জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে তোমা অপেক্ষা অনেক হীন | সুতরাং অনেকেই 

সোমার এই অসাধারণ উৎকর্ষের বিষয় তোমার কর্ণগোচর করিবে এবং 

তোমার অনিশয় প্রশংসাবাদ করিবে। সাবধান যেন সেই সকল করায় 

ও প্রশংসাবাদে তোমার হৃদয় আত্মীভিমানে পরিপূর্ণ ন। হয়। সেই সেই 
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সময়ে তোমার যেন মনে হয়-তুমি যে তোমার সমবয়স্ক যুব বৃদ্ধ 

অপেক্ষ। বিদ্যা ও জ্ঞানে অধিকতর সমুজ্জল হইয়াছ, তাহ! তোমার গুণে 

নহে-যে অসাধারণ অনুকুল ঘটনাবলী লৌভাগ্যলক্মীর ন্যায় সতত 
তোমার অন্থুবর্তন করিয়াছে তাহারই গুণে। তুমি যে সৌভাগ্য-বলে স্বয়ং 
তোমার শিক্ষা, বিধানে সমর্থ এবং ভজ্ঞন্য যথোচিত পরিশ,ম ও লময় 
ব্যয়ে সমুতস্থক-_-এরূণ পিতা প্রাপ্ত হওয়াও সেই সৌভাগ্যেরই ফল। 
এরূপ অনুকূল ঘটনাবলীর সাহায্যে তুমি যে এতাদৃশী কৃতকাধ্যত! 

লাভ করিয়াছ ইহাতে তোমার বিশেষ গৌরব নাই । কিন্তু অকৃতকার্ধা 

হইলে, বিশেষ লজ্জার বিষয় হইত বটে! এই বাক্য গুলি আমার 
কর্ণে অদ্যাপি যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পিত্তার এই উপদেশপূর্ণ 

বাক্যই আমায় সর্ব প্রথমে প্রতীত করে যে, আমার সমবয়স্ক যে সকল 

ছাত্র অতিশয় সুশিক্ষিত বলিয়া! খ্যাত, আমার বিদ্য। ও জ্ঞান তাহাদিগের 

বিদ্যা ও জ্ঞান অপেক্ষা অনেক অধিক | কিন্তু এই বোধ আমার অন্তরে 

কোন প্রকার আত্মাভিমীন জন্মাইয়! দেয় নাই । যত বারই এই বিষয় 

আমার মনে উদ্দিত হইত, ততবারই আমার অন্তরে পিতার সেই বাক্য 

গুলি প্রতিধবনিত হইত এবং অমনি যেন পিতৃদেব বলিয়! উঠিতেন-- 

“তুমি যে তোমার সমবয়স্ক যুবক-বুন্দ অপেক্ষা বিদ্যা ও জ্ঞানে অধিকতর 

সমুজ্জল হইয়াছ, তাহা! তোমার গুণে নহে-_যে অসাধারণ অনুকূল 

ঘটনাবলী সৌভাগ্য-লক্মীর ন্যার সতত তোমার অনুবর্তন করিয়াছে, 

তাহারই গুণে । তুমি যে সৌভাগ্য-বলে-স্বয়ং তোমার শিক্ষা-বিধানে 
সমর্থ এবং তজ্জন্য যথোচিত পরিশ্রম ও সময়বায়ে সমুত্স্থক--এরপ 

পিতা প্রাপ্ত হওয়াও, সেই সৌভাগ্যেরই ফল। এরূপ অনুকূল 
ঘটনাবলীর সাহায্যে তুমি যে এতাদৃশী কৃতকা ধ্যতা লাভ করিয়াছ ইহাতে 

তোমার বিশেষ গৌরব নাই। কিন্তু অক্ৃতকাধ্য হইলে বিশেষ লজ্জার 
বিষয় হইত বটে? । 

*পিত। আমার অত্যুত্কৃষ্ট শিক্ষাবিধাঁন করিবেন বলিয়া যে মনোরথ 

করিয়াছিলেন, অন্য-বালকবৃন্দের সংসর্গ হইতে আমায় সতত বিচ্ছিন্ন 

না রাখিলে; তাহার সেই মনোরথ কখনই পুর্ণ হইত না। বিদ্যালয়ের 



শৈশব ও তাৎ্কাঁলিক শিক্ষা । ১৯ 

কালকের! পরস্পরের বাহা চরিতের উপর যে বিষময় প্রভাব প্রকাশ করে, 

তিনি যে আমায় শুদ্ধ সেই প্রভাব হইতেই অন্তর রাখিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন 

এরূপ নহে; তাহাদিগের ইতর চিস্তা ও জঘন্য হৃদয়'ভাবের সংক্রামণে 

যাহাতে আমার আভ্যন্তরীণ চরিত্রে কলুষিত না হয়, তজ্জন্যও তিনি 

সতত চেষ্টিত থাকিতেন। অধিক কি এই ভয়ে তিনি আমায়-অন্যান্য 

বালকের! সাধারণতঃ যে সকল বিষয়ে উৎকর্ষ লা করে-সে সকল 

বিষয়েও উৎকর্ষ লাভ করিতে দিতেন না। আমার শিক্ষার প্রধান 

অভাব এই যে-আমি অনেক বিষয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ন্যায় 

আত্মনির্ভর-পর হইতে পারিতাম না। পরিমিতাচরণ ও প্রতিদিন ভ্রমণ 

দ্বারা আমি স্ুস্থশরীর ও কষ্টসহ হইয়৷ উঠিলাম বটে--কিস্তু কখনই 

আমার শরীরের স্বায়বীয় পরিণতি হইল না| সুতরাং আমি বলবীর্ধ্য- 

সৃচক বীরত্ব প্রদর্শন করিতে কথনই সমর্থ হই নাই। অধিক কি আমি 

সামান্য সামান্য ব্যায়াম বিষয়েও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম । পিতা 

আমায় গ্রতিদিন ক্রীড়া করিতে অবকাশ দিতেন বটে_-কিস্তু পাছে 

আলস্য অভ্যাসগত হইয়। আমাকে পরিশ্রম-বিমুখ করিয়া ফেলে, এই 

জন্য তিনি আমাকে কখনই পূর্ণ অবকাশ দিতেন না। যাহা হউক 

আমি যে পরিমাণ অবকাশ পাইতাম তাহাতেই ব্যায়াম ও ক্রীড়া দ্বার 

শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে পারিতাম; কিন্তু আমার এক জনও 

বালসহচর না থাকায় এবং শারীরিক পরিশ্রমের স্পৃহা দৈনন্দিন ভ্রমণ 

দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়ায়, সে সকল করিতে আমার ইচ্ছা হইত না। কিন্ত 

আমি যে, কোন প্রকারই আমোদ প্রমোদে, কোন প্রকারই ক্রীড়াতে 

লিপ্ত হইতাম ন1 এনধপ নহে । কিন্তু হুঃখের বিষয় আমার সকল প্রকার 

আমোদপ্রমোদ ও সকলপ্রকার ক্রীড়াই অতি শ্রান্ত ও নিভৃত ছিল। 

এই জন্যই আমি স্বতাবতঃ শারীরিক পরিশ্রম-সাধ্য কার্ষেয একাস্ত অপটু 
হইয়! পড়িলাম। যে নকল অবশ্য-কর্তব্য গৃহকাধ্য সংসাধনে হস্তপদাদি 
শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির স্ালনের আবশ্যকতা, সে সকল গৃহকার্ষেয 

আমি অতি বিকলের ন্যায় হইয়৷ পড়িতাম। এই জন্যই আমি আঅনব- 

ধান, অদুরদর্শী এবং গৃহকার্ধ্যে শিথিল-যত্ব বলিয়! পিতার নিকট দতত 



২০ জন্ ,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

তিরস্কৃত হইতাম । তিনি এই সকল বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিপরীত 
ছিলেন । সকল সময়েই তাহার শরীর ও মন সমবেত হইয়া কার্ধ্য 
করিত। দৃঢ়তা এবং তেজন্িতা তাহার সকল কার্যেই প্রতিভাত 

হইত। যিনি তাহার সহিত একবার কথোপকথন করিতেন, যিনি 
তাহার তেজঃপুর্ণ ও প্রতিভাসম্পন্ন মুখশ্রী একবার অবলোকন 

করিতেন, তিনি তাহাকে কখনই ভুলিতে পারিতেন না। কিন্তু বী্ধ্যবান্ 
ও তেজস্বী লোকদিগের সম্ততি যে নির্বীধ্য ও নিস্তেজ হয়, তাহার 

কারণ এই যে--সাহাদিগের সম্ততিগণ সকল বিষয়েই তাহাদিগের উপর 

নির্ভর করে, এবং ত্রাহারাও স্ব স্ব বীর্ধ্যবন্তাকে তাহাদিগের আলস্া- 

পরিপোষণে পর্যবমিত করেন । পিতা আমায় যে শিক্ষা! প্রদান করেন-- 

তাহার উদ্দেশ্য শুদ্ধ জ্ঞান-- কর্ম নহে। তিনি যে আমার শিক্ষার এই 

অগ্বহীনতার বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না এরূপ নহে | কারণ তিনি 

এই অঙ্গহীনতার জন্য সতত আমায় তিরস্কার করিতেন। তিনি যে 
এরূপ অঙ্গহীনতার অন্থমোদন করিতেন তাহা নহে। কারণ এজনা 

ভিনি সর্বদা অনুশোচনা করিতেন। কিন্তু ছূর্তাগ্যবশতঃ তিনি এই 

অর্থহীনতার বিষয় সম্পূর্ণ অবগত হইয়াও ইহার নিরাকরণের জন্য কোন 
উপায় অবলঞ্চন করেন নাই। তিনি আমায় বিদ্যালয়-জীবনের ছুর্ণীতি” 

কর পরিণাম হইতে মুক্ত করিয়া আমার ভাবী উন্নতির মূল রোপিত 

করেন বটে, কিন্তু যাহাতে কার্ধযদক্ষ ও কর্মের নায়ক হই তাহার জন্য 

কোন উপায়ই অবলম্বন করেন নাই। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা এই বিষয়ে 

বিশেষ লক্ষ্য রাখির। শিক্ষা দেন। পিতা আশা করিয়াছিলেন যে বিনা 

শিক্ষায় আপন! হইতেই আমার এই সকল বিষয়ে পটুতা৷ জন্মিবে । কিন্ধ 

তাহার এরূপ আশা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক । ন্থৃতরাং ইহা কখনই 

ফলবতী হয় নাই। এই বিষয়ে এবং আমার শিক্ষা সম্বন্ধে আর কয়েক 

ব্ষিয়ে িতৃদেব কারণের অভাবেও কার্য্যের প্রত্যাশ। করিয়াছিলেন । 
এই জন্যই ভিনি ভগ্রাশ হইয়া পরিশেষে অকারণ মনস্তাপ প্রাপ্ত হইয়া 

ছিলেন ।”? 

৮ 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 
সিটে 3 (০০ 

মিলের ধর্ম ও নীতি শিক্ষ। এবং তদীয় পিতার 

চরিত্র ও ধন্নীতি-বিষয়ক মত। 

মিল্ আশৈশব কোন ধর্প্রণালীতেই দীক্ষিত হন নাই। তাহায় 

পিতা বাল্য স্কচ, প্রেস.বিটেরিয়ান্ মতে দীক্ষিত হইয়াঁছিলেন বটে) কিন্ত 
তিনি চিন্তা ও শিক্ষা বলে অচিরকাঁল মধ্যেই শুদ্ধ প্রত্যাদেশ (১) 

মতের কেন, যাহাকে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক ধর্ম (২) বলে, তাহারও 

শৃঙ্খল হইতে আপনাকে মুক্ত করেন । তিনি স্বয়ং বলিতেন যে বট-লার. 

লিখিত আনালজি (৩) নামক গ্রস্থ পাঠেই তাহার এই আকক্মিক 

মনোবৃত্তির পরিবর্তন সংঘটিত হয়। যাহার!, এক সর্বশক্তিমান, অনস্ত 
দয়ার নিদান ও সর্কদশী বা! ত্রিকালজ্ত ঈশরের অস্তিত্ব ্গীকার 
করেন, অথচ খীষ্টধর্শ্ে বিশ্বাস করিতে চাঁহেন না, বটলারের 

যুক্তিসকল তীহাদিগের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সবল সন্দেহ নাই) 

কিন্তু যাহাঁদিগের নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্বই সপ্রমাণ করিতে হইবে, 

ত্বাহাদিগের নিকট বট লারের যুক্তিসকলের কোন মূল্যই নাই । বট. 

লারের পুস্তক পাঠেই জেমস মিলের মনে এই চিন্তা প্রথম উদ্দিত হয়, 

যে অদ্যাবধি খীষ্টধর্ম বিষয়ে যে সৃকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে, সে 
সমুদায়েই ঈশ্বরের অস্তিত্ব মূলভিত্তি স্বরূপ পরিগৃহীত হইয়াছে । ঈশ্ব- 

রের অস্তিত্ব বিষয়ে অদ্যাবধি কোন বিতর্কই উপস্থিত হয় নাই; ইহা 

এতাবৎকাঁল স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই স্বীরুত হইয়া আসিতেছে । জেমসের 
মন ইহাতে পরিতৃপ্ত হইল না। তাহার নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্বও 

প্রমাণ-সাপেক্ষ বলিয়। প্রতীত হইল। এবিষয়ে অসন্দিপ্ধ -প্রমীণ 

তিনি কুত্রাপি পাইলেন না। তিনি কিছুকাল দন্ধিস্থুলে দণ্ডায়মান 
রহিলেন। অবশেষে অনেক চিন্তার পর তিনি এই মত অবলম্বন 

করিতে বাধ্য হইলেন যে-_-এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান জগতের আদি 

(7) চ১9%919800, (2) 90015] 79116190, (3) 40919, 



২২ জন্ উ,য়ার্ট মিলের জীবনবৃন্ত। 

কারণ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এবং কখনও যে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ হইব 

তাহারও কোন আশা! দেখ! যায় না। এই টুকুই তাহার বিশ্বাসের সার। 

যাহার! স্তাহাকে নাস্তিক বলিয় নিন্দা করেন তাহারা নাস্তিকত! ও 

পূর্ববোক্তমত-গত বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। কারণ “এই 
অনস্ত জগতের আদি কারণ নাই” এবং এই অনস্ত জগতের আদি 

কারণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' এই ছুই মত পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথম 
মতটিকেই প্রকৃতপক্ষে নান্তিবাদ বল! যাইতে পারে। জগতে এই 

মতের পরিপোষক ব্যক্তির সংখা। অতি অর্প। জেম্দ মিল এ মতের 

পরিপোষক ছিলেন, না; অধিক কি তিনি এ মতকে সম্পূর্ণ অসঙ্গত 

বলিয়া মনে করিতেন। দ্বিতীয় মতটি বর্তমান প্রত্যক্ষবাদের সার। 

জেম্ স মিল, এই মতেরই পক্ষপাতী ছিলেন যাহার! ঈশ্বরের অস্তিত 
স্বতঃসিদ্ধ বলিয়। স্বীকার করেন, তাহারা তাহাকে কতকগুলি পরম্পর- 

বিসন্বাদী গুণের আধার বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। স্তীহাদিগের 

মতে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান (১) সর্ধদর্শা বা ত্রিকালজ্ঞ (২) 
এবং অনস্ত দয়ার আধার (৩)। জেম্স মিল জগতকার্য 

পর্যাঁলোচন! দ্বারা একাধারে এরূপ পরম্পরবিসন্থাদী গুণত্রয়ের 

সমাবেশ সম্ভবপর মনে করিতে পারিলেন না। অনস্ত শক্তি, অনস্ত 

দয়া, এবং অনন্ত জ্ঞান এই তিনের পরস্পর স্বভাবসিদ্ধ কোন বিসম্বাদ 

আছে. বলিয়৷ তাহার বোধ ছি না। তিনি কেবল কার্যত: এই 

তিনের বিসম্বাদ দেখিতে পাইতেন | যে ঈশ্বর জগতে রোগ, শোক 

প্রভৃতি অনর্থের মূল সৃষ্টি করিয়াছেন--তিনি সর্বশক্তিমান. হইতে 
পারেন, কিন্তু তিনি যে কিরূপে অনস্ত দয়ার আধার তাহা তিনি বুঝিতে 

পারিতেন না। যিনি সর্বশক্তিমান, তিনি অনস্ত দয়াবান হইলে জগতে 

রোগ, শোক কিছুই থাকিত না। যিনি অনন্ত দয়ার আধার, ভিনি 
সর্ধশক্কিমান্ ও জ্রিকালজ্ঞ হইলে জগতে ছুঃের মূলেই কুঠারপাত 

হইত সন্দেহ নাই। যে সকল কৃট যুক্তিদ্বাগা ধর্মাব্যবসায়ীরা এই বিস- 

স্বাদের সামঞ্জস্য বিধাঁন করিতে চেষ্ী করিতেন, জেমস মিলের স্থৃতীক্ষ 
সপ পপি, পাপা 

1) £11012106, (2) 07701801956 (5) £150910101. 



মিলের ধন্্ম ও নীতি শিক্ষা । ২৩ 

বুদ্ধি সেই সকলের অসারত! সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিল | লোকে 
সাধারণতঃ যাহাকে ধর্ম বলে__জেমস মিল, এইরূপে সেই ধর্মের বিঘেষ্টা 
হইয়া উঠিলেন। তিনি এই লোক-গ্রসিস্ধ ধর্মকে বিশুদ্ধ নীতির উন্মলক 
বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। বাহা আড়ম্বর যে ধর্খের শীবন-্র্বস্ব__ 
মানৰ-প্রেম যে ধর্শের প্রধান লক্ষ্য নহে-্সেই ধর্মকে তিথি ধর্ম 
বলিয়াই কোনমতে শ্বীকার করিতে পারিলেন ন| | যে ধর্মের দেবতা-- 
ভীষণ নরকের স্থষ্টিকর্ত!) যে ধর্মের উপাসা দেবা জ্ঞানপূর্ব্ক স্থতরাং 

ইচ্ছা পূর্ব্বক মন্ুষ'জাতির অধিকাংশকে সেই নরকের ভয়ানক চিরস্থারী 
যন্বণা ভোগ করাইবার মানসে, তাহাদিগকে ছূর্দমনীয় পাপপ্রবৃত্তি প্রদান 
করিয়াছেন; সে ধর্মকে তিন ঘৃণার সহিত ন1 দেখিয়া] থাকিতে পারি- 
লেন না। এরূপ ভীষণপ্রক্কতিক ঈশ্বরকে লোকে কিরূপে যুগপৎ 
সর্কোত্কৃষ্ট গুপনিচয়ের আধার বলিয়া নির্দেশ করে তাহা তিনি অনুভব 

করিতে পারিতেন না। তিনি “সৎ ও অসং প্রবৃত্ি উভয়ে পরম্পরকে 

দমন করিয়| বিশ্বরাজ্য শাসন করিতে চেষ্ট1! করিতেছে” জোরোপ্লাস্তার-প্রব- 

তত এই মত ইহ! অপেক্ষা ভাল বলিতেন। এরপ ধর্মে নীতির অবনতি 

নাই। পূর্বোক্ত ধর্ম-নীতির ভাবকে অতিশয় অবনত করে; এবং সর্ধোচ্চ 
উতৎকর্ষের কল্পনায় যত চেষ্ট! করা যায় ইহা তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় । 

বুদ্ধির চালনায় যে সকল চিস্তা হইতে সেই উচ্চোৎকর্ষের পরিফার ভাব 

মনে উদদিত হয়,অন্ধ বিশ্বাীগণ সে সকল্প চিস্তা মন হইতে দূরীক্কৃত করিয়। 

দেয়। কারণ তাহারা,যদিও স্পষ্ট দেখিতে পায় না, তথাপি বুঝিতে পারে ষে 

সে নকল চিন্তা তুস্ভাবিত অনাদি কারণের কাঁধ্য সকলের এবং তদব- 
লম্ষিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য প্রদান করে। নীতিও এইর্ূপে পৌরা- 
পিক প্রথায় চলিয়া আইসে এবং কোন যুক্তির অন্থুরণ করা দূরে থাকুক 
কোন সম্গত আবেগেরও অন্থবর্তন করে না।. 

জেমস মিল আপনার ধর্মাবিষয়ক এই সকল মতের বিরুদ্ধে পুত্রের 
ধর্মশিক্ষা বিধান করিতে ইচ্ছা! করেন নাই। এইজন্য তিনি প্রথম 
হইতেই পুত্রের মনে এই সংস্কার দৃ়-অক্কিত করিয়া! দিয়াছিলেন--ষে 
এই প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান জগতের স্ষ্টিপ্রকরণ বিষয়ে আমরা কিছুই 



২৪ জন্ য়ধর্ট মিলের জীবনবৃত্ত | 

জানিতে পারি না । “কে আমার অঙ্টী ? এ প্রশ্নেরও কোন প্রকৃত উত্তর 

দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ এবিষয়ে আমরা কোন বিশেষ 

প্রমাণ পাইনা। যদি বলি এই প্রশ্নের উত্তর “ঈশ্বর+, তাহা হইলে 

তৎক্ষণাৎ আমাদিগের মনে আর একটা প্রশ্ন উদিত হয়-_“ঈশ্বরের স্ৃষ্টি- 
কর্ত। কে ?' সুতরাং এইরূপ অনবস্থাপাতে অনাদি কারণের কোন স্থির- 

তাই হয় না! যদিও তিনি পুত্রের অন্তরে নিজ ধর্মমবিষয়ক সংস্কার বদ্ধমূল 

করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি মন্তুযাজাতি এই ছুর্ভেদা তত্ববিষয়ে কি ২ মত 

প্রচার করিয়াছেন পুত্রকে তত্তদ্বিষয়ে সম্পদ অভিজ্ঞ করিতে বিশেষ 

চেষ্টা করিতেন। এইজন্য তিনি তাহাকে শৈশবেই খীষউধর্মবিষন্নক 
পুন্তকসকল পাঠ করিতে বলেন। 

এইব্ূপে মিল কৌন প্রকার ধর্মববিশ্বাসে দীক্ষিত না হওয়ায়, ধর্ম 

বিষয়ে সম্পং্ণ উদাসীন হইয়া উঠিলেন। স্থৃতরাং ধর্্মবিশেষের উপর 

উহার বিশেষ আস্থা বা ঘ্বণা ঠন্মিল না । সকল ধর্মই তিনি সমভাবে 

দেখিতে লাগিলেন। খষ্টান,, মুসলমান. ও হিন্দু ত্রীহার নিকট একই 

প্রতীত হইতে লাগিল। ইতিহাসে তিনি মন্ুষাজাতির পরস্পর মন্ত- 

ভেদের অনেক দৃষ্টান্ত পাইয়াছিলেন। স্থৃতরাং মতভেদ জন্য কাহারও 

উপর তাহার বিদ্বেষ ভাব জন্মিত না । কিন্তু মিলের নীতিশিক্ষার একটা 

অঙ্গহীনত| অতিশয় শোচনীয় হইয়া! উঠিয়াছিল। জেমস্ মিল্ 

জানিতেন ষে তাহার মত সকল প্রায় অধিকাংশ লোকের মতের বিরোধী 

ছিল। তিনি জানিতেন যে এসকল মত প্রকাশারূপে প্রচার করিলে 

অনেক কষ্ট ও অনেক অত্যাচার সহা করিতে হইবে। এই জন্য তিনি 
পুত্রকে সেই সকল মতে দীক্ষিত করিবার সময়, এই সকল মত প্রকাশ্যে 

স্বীকার করার বিষয়ে সাবধান হইতে বজেন। মিল, যেরূপ নিভ্তভাবে 
গৃহে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহাতে শৈশবে বহুলোকের সহিত তাহার 
মিশ্রণের সম্ভাবনা ছিল না) এই জন্য ষদিও তাহাকে-_ প্রকাশ বা 
গোপন-_এই দন্ধিস্থলে সর্ধদা দণ্ডায়মান হইতে হইত না, তথাপি 
এই গোপন রাখিবার উপদেশ যে তীহাঁর নৈতিক উন্নতির অনেক 
ব্যাঘাত সম্পাদন করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
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মিলের শৈশবকালীন ইংলগের নীতির অবস্থা অপেক্ষা তাঁহার 

বার্দক্যকাঁলীন ইংলগ্ডের নীতির অবস্থা অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়া 

উঠিয়াছিল। মিল্ বলিয়াছেন স্বাধীন চিন্তা,খ্বাধীন তর্ক এখন আর পূর্বের 
ন্যায় ইংলগ্ডে পাপ বলিক্ব! পারিগণিত হইত না। জেমস মিল্ এ সময় 

জীবিত থাকিলে তাহার ধর্ম্মবিষয়ক মত ব্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন 
না। যদিও এখনও শ্বাধীনভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করার অপরাধে সময়ে 

সময়ে কেহ কেহ জীবিকানাশ, পদচ্যুতি,গৌরবহানি, ও জাতিভ্রংশ প্রভৃতি 
গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া! থাকেন ; তথাপি সাধারণতঃ এক্ষণে এসকল 

বিষয়ে যে পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা প্রবর্তিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । ষাহারা জ্ঞানমার্গে অতিশয় অগ্রসর--পদ ও গৌরবের 
অনুরোধে ধাহাদিগের মত অবহেলা করা অনেকের পক্ষে কঠিন_অথচ 

ধন্ম-বিষয়ক মত সকল যাহাদ্িগের নিকট ভ্রমসঙ্কল ও মানবজাতির 

অহিতকর বলিয়। প্রতীত হয়,__সাহাদিগের নির্ভয়ে আত্মমত প্রকাশ 

করিবার সয় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে । আর তীাহাদিগের গুপ্তভাবে 

থাকা তাল দেখায় না। অনেকের সংস্কার এই যে--ফাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস 

নাই, তাহার অন্তর ৪ মন কখনই পবিত্র হইতে পারে না । জেমস মিল 
প্রভৃতি মহোদয়ের! নির্ভয়ে আত্মমত প্রকাশ করিলে এই সংস্কার অচি- 

রাৎ লোঁকের মন হইতে ছৃরীভূত হইত সন্দেহ নাই। যে সকল মহাত্ম৷ 

জগতের অলঙ্কার বলিয়া পরিগৃহীত হুইয়াছেন,_-যাহাদিগের জ্ঞান ও 

ধর্ম সর্বত্র প্রখ্যাত রহিয়াছে» বিশেষ অনুসন্ধান করিলে জান! যাঁয় যে 

তীহাদিগের অধিকাংশই ঈশ্বরের অন্তিত্ব বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত বিশ্বাস- 
বিরহিত ছিলেন। তীহাদ্িগের সংস্কার ছিল যে তাহাদিগের এই মত 
ব্যক্ত করিলে লোঁকের মনে ধর্-বন্ধন শিথিলিত হইয়া ভগতের অমঙ্গল 
সংঘটিত হইবে। এই জন্যই তাহারা আপনাদিগের ধর্ম্ববিষয়ক মত 
সকল এত গোপন করিতেন। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে 

তাহাদিগের এ সংস্কার সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়| প্রতীত হইবে । 

জেমস মিলের ধর্ম ও নীতি বিষয়ক মত সকল গ্রীক দার্শনিকদিগে র 
ন্যায় ছিল। এই জন্য তিনি পুত্রকে শৈশবেই গ্রীক দার্শনিক দদিগের 

৩ 



২৬ জন্ হট,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

গ্রন্থ সকলে দীক্ষিত করিয়াছিলেন | ঝিনোফন-লিখিত মেমোৌরাবলিয়া 

( 116170781)1112 0৫491001007) ) নামক পুস্তক পাঠে মিলের মনে 

সক্রেটিসের উপর অতি গভীর ভক্তি জন্মে। এই সময় হইতেই মিল, 

সক্রেটিসকে উৎকর্ষের অতি উচ্চ আদর্শ বলিয়া মনে করিতে লাগি 

লেন। ইহার পর তিনি প্রেটোর পুস্তক সকল পাঠ করিয়া নীতিমার্গে 

আরও অগ্রসর হইলেন। ন্যায়পরতা, পরিমিতাচারিতা, সতাপ্রিয়তা, 

অধ্যষসায়শীলতা, ছুঃখ ও পরিশ্রম-সহিষ্ণতাঃ সাধারণের হিতচিস্তাঃ 

ব্যক্তি ও দ্রব্যের গুণগ্রাহিতা এবং আলস্যও বৃথা আমোদ প্রমোদে 

স্বা_এই গুণ গুলিকেই সক্রেটিস, প্রন্কৃত ধর্মপদের বাচ্য বলিয়! 

নির্দেশ করিয়াছেন। জেম্স মিল্ এই সকল সক্রেটি ক ধর্মেই (০৫:৪০ 

দ্বণ) পুত্রকে আশৈশব দীক্ষিত করেন। মিল. বিশেষ যত্বের সহিত 
আজীবন সেই ধর্মগুলি প্রতিপালন করিয়াছিলেন । জেমস মিল, পুত্রকে 

এই সকল ধর্ম প্রতিপাঙ্গন করিতে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন 

এবপ নহে? তিনি স্বয়ং সেই ধর্ম গুলি প্রতিপালন করিয়া পুত্রকে জীবন্ 
আদর্শ প্রদান করিতেন। মিল্ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন_-যে পিতার 

উপদেশ অপেক্ষা, পিতার দৃষ্টাস্তে তাহার অধিকতর উপকার দর্শিয়াছিল। 

জেমস মিলের চরিত্রে ষ্টোয়িক, এপিকিউরীয় ও সিনীক এই তিন 
লক্ষণই উপলক্ষিত হইত। তিনি কার্ষ্যের স্খ-ছুঃখোৎ্পাদন-প্রবণতা 

হইতে ইহার কর্তব্যাকর্তব্যত! স্থির করিতেন স্থৃতপ্নাং তিনি এপিকিউরি- 

যান (181109780 ) ছিলেন। জগতে সুথ আছে বলিয়া স্বাহার 
বিশ্বান ছিল না, সুতরাং তিনি সিনীক (0701০) পদের 

বাচ্য। কিস্তৃতিনি কার্ধ্যতঃ সম্পূর্ণ ষ্টোয়িক (96০1০) ছিলেন। 

তিনি সুখের আশ্বাদ গ্রহণে অসমর্থ ছিলেন এরূপ নহে, কিন্তু 

তিনি উচ্চ মূল্যে ইহ! ক্রয় করিতে ভাল বাসিতেন না| তাঁহার 
মতে জগতের অধিকাংশ হুঃখই-স্থুখের উচ্চ মুল্য দিদ্ধারণের__ 
ফল। যৌবনের নবীনত। অতীত হইলে এবং জ্ঞানপিপানা শান্ত হইলে 

জীবন তাহার নিকট অতীব শোচ্য পদার্থ বলিয়। প্রতীত হইত। কিন্তু 

তিনি কখনই যুবা ব্যক্কির সম্মুখে জীবনের এই ভীষণ চিত্র প্রদর্শন 



মিলের ধন্দ্ন ও নীতি শিক্ষা । ২৭ 

করিতেন না । তিনি বলিতেন যে যদি কখন কোন জীবন-__সুশিক্ষা 
ও সুশানন দ্বারা সংঘটিত হয়, সে জীবন সার্থক হইবে সন্দেহ নাই; 
কিন্তু এরূপ ঘটনার সম্ভাবন। বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আশার সঞ্চার হইত 

না। তিনি বিদ্যালোচনায়-স্থখব্যতিরিক্তও কতকগুলি অবশ্স্তাবী 
উৎকৃষ্ট ফলের উপলব্ধি করিতে পারিতেন; কিন্তু সেই সকল ফল 

গণনা না করিলেও বিদ্যালোচনা-জনিত স্থকে অন্যান্যকারণোতপন্ন 

স্থধ অপেক্ষা উচ্চতর পদবী প্রদান করিতেন। হিতৈষ।-বৃত্তিজনিত 

স্থথকেই তিনি সর্বোচ্চ আসন প্রদান করিতেন এবং বলিতেন যে ষে 

যুব জনের সুখের সহান্ুভাবক হইতে পারে সেই কেবল বা্ধক্যে সুখী 

হইতে পারে। তিনি সর্বপ্রকার অত্যাসক্তিকেই অন্তরের সহিত ঘ্বণা 

করিতেন, এবং একপ্রকার উন্মন্ততা বলিয়া মনে করিতেন । প্রাচীন 

সময়ের লহিত তুলনা করিলে; বর্তমান যুগে অনুভূতি (89911029) 

সকলকে যে উচ্চ আসন প্রদান কর হইয়াছে ইহাকেই তিনি বর্তমান 

যুগের নীতিতভ্রংশের মূল বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । 
. তাহার মতে শুদ্ধ মনের ভাবের জন্য কেহ নিন্দা বা সুখ্যাতির 

ভাঁজন হইতে পারেন ন1। ন্যায় ও অন্যায় এবং ভাঁল ও মন্দ__কার্যের 

উপরই মন্পূর্ণ নির্ভর করে। কর্তব্যের করণ ও অকর্তব্যের অকরণকেই 

ন্যায্য ও ভাল এবং তাহার বিপর্ষ্যয়কেই অন্যাধ্য ও মন্দ কার্ধ্য বলিয়া 

নির্দেশ করা যাম্ব। কর্তব্যের করণ ও*অকর্তবোর অকরণ বা তদ্বিপরীত 

ইচ্ছা] জন্য কেহ সুখ্যাতি বা নিন্দার ভাঁজন হইতে পারেন না । কারণ 
অনেক সময়ে সাধু ইচ্ছা হইতে অসাধু কার্ষেযর এবং অসাধু ইচ্ছ হইতে 
সাধু কাধ্যের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়। যায় । এই জন্য তিনি দাধু বা 

অসাধু ইচ্ছার জন্য কর্তীকে সুখ্যাতি বা নিন্দ] করিতেন না। কিন্তু 

কাঁ্যের সাঁধুত্ব ব অসাধুত্ব দেখিয়াই কর্তার স্থখ্যাতি ঝ1 নিন্দা করিতেন। 

তাহার মতে সাধুকার্ষ্যের প্রবর্তন ও অসাধু কার্য্যের নিরাকরণই 

সুখ্যাতি বা নিন্দার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যে অসাধু কার্য 

সাধু অতিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে অসাধু কার্য অসাধু অভি- 

প্রায়ে অন্থুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই অসাধু কাধ্ধ্যদ্বয়ের তিনি কোনও প্রভেদ 



২৮  জন্,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 
করিতেন না। তিনি কার্যের গুণাগুণ-বিচারে অভিপ্রায়ের সাধুত্বা- 
সাধুত্ব গণন! করিতেন না বটে? কিন্তু কর্তার চরিজ্র নির্ণয়ে ইহার 
বিশেষ আবশ্যকত। সততঃ শ্বীকার করিতেন। অতি অগ্প লোককেই 

তাহার ন্যায়, কর্তব্যবুদ্ধির ও অভিপ্রায়ের লাধুত্বের গৌরব করিতে 
দেখা যাইত | এবং এই ছুই জানিতে ন1 পারিয়। লোকের চরিত্র 

বিষয়ে কোন মত প্রচার করিতে অল্পলোকেই তাহার নায় সঙ্কুচিত 

হইতেন। তিনি জানিতেন যে কাহারও কর্তবাবুদ্ধি অচির- 

প্রস্থত শিশুসস্তানের জলনিক্ষেপ প্রোৎসাহিত করে,--কাহারও 

কর্তব্যবুদ্ধি দীন। অনাথ বাঁলবিধবার বৈধব্যদশ। চিরস্থায়িনী করিতে 

চাহে,--কাহারও কর্তবাবুদ্ধি লোৌক-লজ্জাভয়ে নিরীহ কুক্ষিস্থ জীবের 

প্রাথনাশ করিতে উল্লামিত হয়, কিন্ত তিনি তাহাদিগকে দ্বণা--অস্তরের 

সহিত দ্বণাস্পনা করিয়! থাকিতে পারিতেন ন1। যাহারা জানিয় 

গুনিয়। কোন স্থার্থ-প্রণোদিত হইয়া এই সকল পাপাচার অনুষ্ঠান 

করে তিনি তাহাদিগের অপেক্ষাও পুর্বোক্ত ধর্ম্ান্ধদিগকে অধিক দ্বুণ! 

করিতেন । কারণ উক্ত ধর্মান্বগণ হইতে সম্ভান পাপীদিগের অপেক্ষাও 

সমাজের অধিক অনিষ্ট আশঙ্কা! করিতেন। | 

এরূপ পিতাস্"পুত্রের মনে যে প্রবল নীতির ভাব অস্বিত করিয়া- 

ছিলেন সে বিষয় আর বলা বাছুল্য। কিন্তু জেমস মিলের সন্তানগণের 

সহিত নৈতিক সম্বন্ধের একটা ত্বন্গ হীনত]..মিল্, স্বয়ং নির্দেশ করি" 

য়াছেন। তিনি সম্তানগণের উপর কখনই : ন্সেহপ্রকাশ করিতেন না। 

তিনি যে অন্তরে ভীহাদিগকে তাল বাসিতেন না_-এরূপ নাহ; কিন্ত 
. তিনি ইংরাজদিগের জাতীয় স্বভাব ধর্মে তাহা ব্যক্ত করিতে লজ্জিত 

হইতেন। এইরূপে তাহার অন্তরের স্নেহ পরিব্যক্তিবিরহে ক্রমে 

অন্তরেই গুক্ক হুইয়া গেল! বিশেষতঃ জেমস ন্বভাবতঃ কোপনন্বভাব 
ছিলেন এইজন্য তাহার সন্তানের তাহাকে অতিশয় ভয় করিতেন। 
একে স্তাহারা পিতার মুখমণ্ডুলে কখন স্ষেহের ভাব উপলব্ধি করিতে 

পারিতেন না, তাহাতে আবার তাহাদিগকে সেই মুখমণ্ডলে মধ্যে মো 

ক্রোধের জালা দেখিতে হইত সুতরাং কালে তাহাদিগেরও অস্তরে 



মিলের ধর্ম ও নীতি শিক্ষা । ২৯ 

নবোদিত স্বেহের অঙ্কুর পরিপুষ্টি অভাবে বিশু হইয়া গেল। জেম্ন 

মিলের জীবনের শেষভাগে হৃদয়ের এই অস্বাভাবিক অনেক পরিবর্তন 
সংঘটিত হইয়াছিল। এই জন্য তাহার শেষাবস্থার সম্তানগণ--তাহাকে 
অধিকতর ভাল বাদিতেন।" মিল জননীর নিকট প্রায় খাকিতেন না। 
বাহ জগতের সহিত ও তাহাব বিশেষ সংশ্রব ছিল না। তিনি পিতার 

সহিত আহার বিহার করিতেন। তিনি পিতা বই আর কিছুই জানি- 
তেন না। কিন্তু সেই পিতা শ্লেহ কাহাকে বলে পুত্রকে তাহা দেখান 

নাই। স্থৃতরাং পুত্র ও পিতাকে কিরপে ভাল বালিতে হয় তাহা 

জানিতেন ন। বটে, কিন্তু পিতাকে কিরূপে ভক্তি ও ভয় করিতে হনব 

তাহ! তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। অধিক কি তিনি পিতাকে 

প্রতৃশ্বরূপ মনে করিতেন। এরূপ কঠিন শাদনে মিল, উপকৃত ব 

অপরুত হইয়াছিলেন তাহা তিনি স্বয়ংই বুঝিতে পারেন নাই ; সুতরাং 

সে বিষয়ে আমরা কোন মত প্রকাশ করিতে চাহি না। তবে সাধারণ 

শিক্ষা পন্বন্ধে তাহার মত এই যে--শাসন ও ভয় প্রদর্শন বালকদিগের 

শিক্ষার একটী অঙ্গ হওয়া উচিত। কারণ দেখিতে পাঁওয়] যায় অনেক 

সমর শুদ্ধ মিষ্ট অনুনয় ব্যঞ্জক বাক্যে তাহাদিগকে অপ্রীতিকর পাঠে 

নিয়োজিত করিতে পারা! যায় না। বর্তমান সময়ে--বালকদ্দিগের 

পাঠনার বিষয় সকল তাহাদিগের স্থখবোধ্য ও হাদয়গ্রাহী করিবার 

শে প্রথা প্রচলিত হইয়াছে তাহা প্রশংসনীয় বটে, কিন্ত চিনি ইহার 

অভিবৃদ্ধির কোন মতে অনুমোদন করিতেন না। যাহা সুখবোধ্য ও 

হৃদয়গ্রাহী তাহ! বই আর কিছুই পড়িব নাবাঁলকদ্দিগের এপ মত 

দাড়াইলে শিক্ষা প্রণালীর অবনতি বই উন্নতি হইবে না, এ বিষয়ে. 

তাহার দৃট়বিশ্বাস ছিল। তিনি শারীরিক দণ্ডবিধানের অতিশয় বিপক্ষ 
ছিলেন; এবং ভয়প্রদর্শন যদিও ব1লশিক্ষার একটী অঙ্গ বলিয়! স্বীকার 

করিতেন,তথাপি ইহা দ্বারা শিক্ষকের প্রত্তি ছাত্রের স্নেহ ও বিশ্বাসের ভাব 

তিরোহিত হইলে বালকদিগের অন্তরে সরলতার উৎস সংকদ্ধ করিয়! 

জগতের ভয়ঙ্কর অনি সংঘটিত করিবে তদ্বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ 

ছিল না। ও | 



ও০ জন্ ই,য়ার্ট মিলের জীবনরৃত । 

পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে মিল. শৈশবে ও বাঁল্যে বাহা জগৎ 
হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। পিতা! বই ত্ীহার শৈশবসঙ্গী বা বালা- 
সহচর আর কেহই ছিলেন না। কোন সমবয়স্ক বালকের সাঁহত তাহার 
প্রায় সাক্ষাৎ হইত না। এরূপ অবস্থায় তাহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ 
থাকার বিশেষ ষস্তাবন! ছিল। কিন্তু তাহার পিতৃবন্ধুদিগের দ্বারা এই 

অভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে দুরীকৃত হওয়ায়, তাহার শিক্ষার পরিপূর্ণত। 
বিষয়ে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। বেন্থাম্? হিউম্ং ও বিকার্ডে গ্রভৃতি 
ইংলগ্ডের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ জেম্ স মিলের বন্ধুখ্রেণীর অন্তভূ্ত 

ছিলেন। ইহীরা জেমস মিলের গৃহে সর্বনা! আগমন এবং ধর্মনীতি, 

রাজনীতি, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি নাঁন। বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন। 

তাহারা মিলকে পুত্রনির্বিশেষে ভাল বাসিতেন এবং তাহাদিগের 

সহিত গুরুতর বিষয়ে কথোপকথন ও তর্ক বিতর্ক করিতে সম্পূর্ণ শ্বাধী- 

নত! প্রদান করিতেন | রিকার্ডে। অর্থনীতি ও অর্থবাধহার ( ৮০0110091 

[59000য05 ) শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মিল. এই শান্তর অধ্যয়ন 
করিতে আরম্ত করিলে রিকার্ডে প্রায় তাঁহাকে নিজগৃছে লইয়! যাইতেন 
এবং এই তাহ।র সহিত নাঁন। প্রকার কথোপকথন করিতেন । হিউম. 

ফটলগ্ডে জন্ম প্রহণ করেন, স্ৃতরাং জেম.স মিলের স্বদেশী । ইহারা 

ছই জনে বাল্যকালে এক পাঠশালায় ও এক বিদ্যালয়ে অধায়ন করেন। 

পরে কিছুদিন পরস্পর বিচ্ছিন্ন “হইয়। আঁৰার পুনর্ম্িলিত হন। এই 

সময়ে মিল হিউমের অতিশয় অনুগত হয়! উঠেন এবং প্রায়ই 

তাহার বাটীতে গমনাগমন করিতেন ; কিন্তু বেন্থাঁমেরই সহিত 

তাহার সর্বাপেক্ষা অধিকতম আন্থগত্য হইয়! উঠে। বেন্থাম তীহার 

পিতার প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। .এই গভীর বন্ধুত্বের মূলে সহাম্ৃতৃতি 

অবস্থিত ছিল। কারণ ইংলগ্ডের প্রধান লোকদিগের মধ্যে জেমস 

মিলই সর্ধপ্রথমে বেন্থামের ধশ্বনীতি, রাজনীতি ও ব্যবহার শাস্তরাদি 
(বিষয়্জ মত সকলের সারবত্বা উপলদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে কার্ষ্যেও 

পরিণত করেন। যে সময়ে বেন্থাম অতি নিভৃতভাবে থাকিতেন,_. 
ষে সময়ে তিনি অতি অল্প দর্শকেরই ম্বগৃছে আগমন অঙ্গমোদন 



_ মিলের ধন্্ম ও নীতি শিক্ষা। ৩১ 

করিতেন-_সে সময়েও এই সহান্ুভাবক জেম্ স মিলকে তাহার নিত্য 

সহচর করিয়! তুলিয়াছিলেন। জেমস মিল্ পুত্রের সহিত প্রায় 

মধ্যে মধ্যে প্রিয়বন্ধু বেন্থামের বাটাতে যাইতেন। ১৮১৩ খীঃ মিল. 

পিতা ও পিতৃবন্ধু বেনখাঁমের সহিত অক্সফোর্ড, বাথ, ব্িষ্টল, এক্ 

জিটর, প্লিমাউথ এবং পোঁউদমাউথ. প্রভৃতি নগরী পর্যটন করিয়া 

নানাবিষরে উপদেশ প্রাপ্ত হন। প্রারুতিক দৃশ্যের মোহিনী যূর্তি এই 
সময়েই সর্ব প্রথমে ত্তাহার চিত্ত আকুষ্ট করে। ১৮১৯৪ হইতে ১৮১৭ 
খ্ীঃ পধ্যস্ত বেন্থাম প্রতি বৎসর ছয় মাস করিয়া সমরসেট সায়ের 
গ্রদেশের « ফোর্ড আবে » নামক স্থানে বাঁস করিতেন। সেই সেই 
সময় মিল্ও তীঁহার সহিত তথায় অবস্থিতি করিতেন। এই 

প্রদেশের প্রশস্ত অতুযুঙ্গ ও বায়ুসঞ্চালিত অট্টালিকা, নির্মমক্ষিক ছায়াবহুল 

প্রশীস্ত উপবন এবং জলপ্রপাত ও নির্করিণী সকলের বর্বর শব্ধ মিলের 
অন্তরে স্বাধীন উদারত| ও কবিতার উদ্দীপন করিয়! দিয়াছিল। 

এই ফোর্ড আবেতে অবস্থিতিকালে বেন্থামের ভ্রাতা জেনেরাল 

সার সামুয়েল বেন্থাম ও তদীয় পরিবারবর্গের সহিত মিলের পরিচয় 
ও আত্মীয়তা হয়। এই সাক্ষাৎকারের কিছুদিন পরে জেনরাল, বেন্- 

থাম ও তদীয় প্রিবারবর্গ কার্যোপলক্ষে দক্ষিণ ফান্সে গমন ও কিছু- 

দিনের জনা অবস্থিতি করেন। ১৮২০ খীঃ তাহারা মিলকে তীহাদি- 

গের সহিত অন্ততঃ ছয় মনের জন্য আবস্িতি করিতে আহ্বান করেন 

এবং মিল.ও তাহাদিগের আহ্বানের অন্ুবর্তন করিয়া ৯৮২০ খ্বীষ্টাবের 

মে মাসে পিরিনিস-উপত্যকাস্থ রমণীয় প্রাসাদে তাহাদিগের সহিত 

মিলিত হইলেন। এই পার্বত্য প্রদেশের রমণীয় দৃশ্য মিলের হৃদয়ে গভীর- 
তম ভাব অঙ্কিত এবং তাহার কূচিকে চিরজীবনের মত উজ্জ্বলবর্ণে রগ্রিত 

করিয়াছিল। মিল, চতুর্দিকে মনোহর পর্বতদৃশ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, 
একদিকে ফরাশি জড়জগতের অসীম সৌন্দর্য অবলোকন করিতে লাগি- 
লেন; অন্যদিকে ফরাশি ভাষ! অধ্যয়ন পুর্ব্বক ফরাশি সাহিত্য ও বিজ্ঞান 
সাগরে অবতরণ করিলেন। তিনি মণ্টপিলিয়ার নগরে “ফ্যাকল টি 

ভেদ সায়েনসেন৬, কালেজে মসে। আংগ্লেডার রসাক্নবিদ্যাবিষয়ক, 



৩২ জন্ উয়া্ট মিলের জীবনবৃত্ত । 

মনো প্রভেন কালের ভূতত্ববিদ্যাবিষয়ক ও মসো। জারগোনের ন্যায়দর্শন 

বিষয়ক বক্ততা! সকল শ্রবণ করিরা জ্ঞানমার্গে অধিকতর অগ্রসর 
হইয়াছিলেন ; এবং এদিকে “লিসি” কালেজের অধ্যাপক মসো লেন 
থেরিকের নিকট অস্কশান্ত্রের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন । 
এইরূপে মিলের এক বৎসরের অধিককাল ফশন্সে অতিবাভিত তইয়! 

গেল। ফরাশি জাতির সরল, সামাজিক ও অমায়িক ভাব মিলের 

হদয়ে লদ্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। ফরাশিজাঁতির একটী বিশেষ গুণ মিলের 

হৃদয় আকৃষ্ট করে। এই আকর্ষণের বিশেষ কারণ এই যে ইংলগ্ডেএই গুণ 

অতিবিরলগ্রসর। ফরাশিজাতি শত্রতাঁর কারণ না থাকিলে সকলকেই 

বদ্দুতীকে দেখেন এবং সকলের নিকটই বন্ধুজলোচিত ব্যবহারের প্রত্যাশা 

করেন কিন্তু ইংরাঁজজাতি সাপাঁরণতঃ সকলকেই প্রথমে শত্রভাবে 

দেখেন এবং কাহারও নিকট কোন বিষয়ের প্রত্যাশা! করেন না। এই 

বৈষম্য জন্য ফরাশির] জাতীয় তুলায় মিলের নিকট ইংরাজদিগের অপে- 
ক্ষাঁয় উতকুষ্টতর বলিয়। গ্রতীত হইয়াছিলেন । 

মিল এইরূপে এক বৎসরের? অধিককাঁল ফ.ান্সে অবস্থিতি করিয়া 

অবশেষে ১৮২০ খষ্টাব্ধের জুলাই মাঁসে ইংলগ্ডে প্রতাগমন করেন 
পারিস নগর দিয়া যাইবার সময় বিখ্যাত অর্থত ব্ববিৎ মসো সে এবং 

বিখ্যাত দার্শনিক সেণ্ট সাইমনের সহ তাহার পরিচয় ও আত্মীয়তা 

জন্মে। ফাঁদে অবস্থিতি ও এই.মহাত্মাদ্িগের সহিত কথোপকথন দ্বারা 
স্বাধীন চিন্তার ভাব মিলের মনে অধিকতর উদ্দীপিত হইয়] উঠে। 

এই উদ্দীপিত স্বাধীন চিন্তার ভাঁব স্াহাকে চিন্জীবন অশ্রাস্তভাবে 

উন্নতির পথে অগ্রসর করে । 

আত্মশিক্ষা। 

মিল, ফক্স হইতে গৃহ প্রত্াাগমনের পর ছই এক বতমর প্রধানতঃ 

পুরাতন পাঠ সকলের আলোচনা করিতে লাগিলেন । নূতন পুস্তকের 
মধ্যে পিতৃদেব-রচিত অর্থনীতি ও অর্থব্যববহাঁর বিষয়ক নবপ্রকাশিত 



জু 

মিলের আত্মশিক্ষা। ৩৩ 

পুস্তক এবং কগ্ডলাক-লিখিত * ট্টে ডেস্ সেন্সেসন্স ৮ ও “ কোর্স 
ডেটিউডন” নামক ন্যায় ও দর্শন শাস্তরবিষয়ক পুস্তকন্য় সর্ববপ্রথমে 
সাহার হস্তে পতিত হয়। ইহার পর ফরাশি-বিপ্রববিষয়ক ইতিহাস 
পাঠ করিয়া তিনি বিশ্ময় ও আনন্দ রসে আগ্নত হন.। এই গ্রলয়সদৃশ 

ঘটনার বিষয়ে তিনি পূর্বে সবিশেষ অবগত ছিলেন না। তিনি কেবল 

এই মাত্র জানিতেন যে, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ নুইয়ের ঘথেচ্ছাচারিতায় জর্জ- 
রীতূত ফরাশিজ্জাতি ফরাশিরাজ যোঁড়শ লুই, ও তদীয় সহধর্মিণী রাস্তী 

মেরিয়। আ্যাণ্টয়নেটির প্রাণবিনাশ পুর্ববক যথেচ্ছাচারিতার শৃঙ্খল হইতে 
আপনাদ্দিগকে উন্মুক্ত করেন, এবং অসংখ্য শ্বজাতির রুধিরে হস্ত 

কলুষিত করিয়া অবশেষে নেপোলিয়ানের করে আত্মসমর্পণ করেন। 

পুর্বে তিনি ফরাপিবিপ্নবের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র অবগত ছিলেন। 

এক্ষণে সবিশেষ জানিতে পারিয়া, ফরাশি জিরগরিষ্টের! যে শ্বাধীনতা ও 

যে সাধারণতন্ত্রের জন্য ধন গ্রাণবিসর্ভন করিয়া! গিয়াছেন,--তিনি সেই 

স্বাধীনত ও সেই সাধারণতন্ত্রের পিপাস্থ হইয়। উঠিলেন। তাহার সজীব 

কল্পন! তাহার মনে এই চিত্র অস্কিত করিল--যেন ফরাশী বিপ্লবের ন্যায় 
একটী ঘটনা! অচিরকাল মধ্যেই ইংলণে সংঘটিত হইবে এবং তিনি 
ইংলপ্তীয় মহ! সভায় ফরাশি জিরপ্তিষ্টের আসন গ্রহণ করিবেন । 

ইংরাজব্যবহারশান্ত্রের উপর জেমস মিলের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না| 

তথাপি তিনি পুত্রকে নর্ধাপেক্ষ। ব্যবস্থারবিভাগেরই যোগ্য মনে করিয়া 

নূতন বন্ধু অ্টিনের নিকট রোমীয় বাবহারশান্ত্র অধ্যয়ন করিতে বলেন। 
তদম্ুসারে মিল. ৯৮২৯-২২ খ্রীষ্টান অষ্টিনের নিকট ব্যবহারশান্্র অধ্য* : 
য়ন করিতে আরম্ভ করেন। ডিউমণ্ট--«টেট্ড়ি লেজিসলেসন” নাক যে. 

পুস্তকে বেন্থামের বিধিপ্বিষয়ক মত সকল ব্যক্ত করিয়াছেন, এই সময়ে 

সেই পুস্তক মিলের হস্তে পতিত হয়। এই পুস্তক মিলের মনোজগতে 

একটী নূতন যুগের অরতারণা করে | মিল. আশৈশব বেন্থামিক প্রগা+ 
লীতেই দীক্ষিত ছিলেন। “ ষে কার্য্য সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 

অধিক লোকের সুখের উৎপাদক, তাহাই ধর্ম্য ও লোকের করণীয় ”_ 

মিল, সক্রা কার্মোই বেন্থামের এই মত প্রয়োগ করিতেন। নাধারগ 



ঙ৪ জন. ষট,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

লোকে যখন নীতি ও ব্যবহার বিষয়ক কোন প্রিয় মত যুক্তি দ্বারা 

প্রতিপন্ন করিতে অক্ষম হয়, তখন ইহা! “ প্রক্কাতির নিয়ম ” “ অভ্া্ত 
যুক্তি” ও “ কর্তব্য বুদ্ধি” প্রভৃতির অনুমোদিত বলিয়া প্রতিদ্বন্্বীর 

চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিতেঃচেষ্টা করে। কিন্তু কার্ধ্য বা মতের কর্তব্যা- 
কর্তব্যতা যুক্তি ও প্রমাণ দ্বার! প্রতিপন্ন না করিয়া, আমর! যাহা ভাল 

বুঝিতেছি বা যাহা পুরুষানুক্রমে চলিয়া! আসিতেছে, তাহাই « কর্তব্য- 

বুদ্ধির” “প্রকৃতির নিয়মের” ও “অন্রান্ত যুক্তির ” অনুমোদিত? শুদ্ধ 
ইহা বলিলেই এক্ষণে আর পর্য্যাপ্ত হয় না। বেন্থাম এরূপ অসার 

বেদবাক্যমকলের মূলে সর্বপ্রথমে কুঠারাঘাত করেন। তিনি নৈতিক 

রাজ্যে এক নূতন যুগের আবির্ভাব করেন। “ যাহ। জগতের অত্যন্ত 

হিতকর ও অপরিসীম স্থথের উৎপাদক ”* তাহার মতে তাহাই « কর্তব্য 

বুদ্ধির ** “প্রকৃতির নিয়মের** ও “অন্ররান্ত যুক্তির” অনুমোদিত | কারণ 
প্ররুতি বা ঈশ্বর যাহাকেই আমরা জগতের মুল কারণ বলিয়। নির্দেশ 

করিন। কেন, জগতের হিত ও স্থথ যে তাহার জগৎকার্যযের মুখ্য উদ্দেশ্য 

তদ্বিষয়ের আর মতান্তর নাই। স্বতরাং “্যাহাই জগতের হিত ও 

সুখের উৎপাদক” তাহাই “কর্তব্যবুদ্ধির” “প্রকৃতি বা ঈশ্বরের নিয়মের” 

ও “অক্রান্ত যুক্তির, অনুমোদিত এবিষয়েও আর মতভেদ হইবার 

সম্ভাবনা নাই । তবে কোন্ কার্য জগতের হিত ও সুখের উৎপাদক, 
কেবল ইহার নির্ণয় যুক্তি ও 'প্রমাণ-সাপেক্ষ। স্বতরাং কোন কার্ষ্য 

উটিত কি না, ইহার মীমাংসাস্থলে সেই কার্যের “কর্তব্য বুদ্ধি”? 
প্রভৃতির অন্ুমোদনীয়ত। ব্যক্ত না করিয়।, তাহ! জগতের হিত ও স্ুখ- 

কর কিন! যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা কেবল তাহাই প্রতিপন্ন করা উচিত । 

ঘুক্তি ও প্রমাণের পরিবর্তে “কর্তব্যবুদ্ধি প্রতি বা ঈশ্বরের নিয়ম, 

ও অন্রান্ত যুক্তির অনুমোদনীয়" শুদ্ধ এই কথ! গুলি নির্দেশ করিলেই 

চলিবে না। মিল, বেনথামের নিকট নীতিবিষয়ক পূর্বোক্ত ছইটা 
অতের--ছিতবাদ ( চ770015 ০? 86116 ) এবং স্ুখবাদ (1)০০%179 

:9£1887015985 ) শিক্ষা করেন। এই ছুইটী মতত্তীহার হৃদয়ে ও মনে 

গ্রখিত হইয়া যায়। ইহাই তাহার নীতির, এবং ইহাই ভ্তীহার বিজ্ঞানের? 
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মূলভিত্তি স্বরূপ হইয়! উঠে | তিনি জীবনে যে কার্যা করিতে যাঁইতেন, | 

তাহাতেই হিতবাদ ও সুখবাদ তাহার কর্তব্যবুদ্ধির নোদক হইয়া! উঠিত। 
তাহার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বীম জন্মিল যে তিনি এই মহহ্বয়ের কার্যে প্রয়োগ 
দ্বার] জগতের অনীম মূল সংসাধিত করিতে পাঁরিষেন | তাহার 

মনোজগতের পরিসর ইছা দ্বার অতি পরিবর্ধিত হইয়! উঠে। অধিক 
কি ইহ! তাঁহার শরীর ও মনে নূতন জীবন সঞ্চারিত করে। 

 মিল্ বেন্থামের বিধি, নীতি ও ন্যায় বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থের পাঠ 
সমাপ্ত করিয়! ক্রমে লক, হেল্ ভেলিয্স্  ছার্টলে, কঙডিলাক, বার্ষেলে, 
হিউম। রীড, ডিউগাস্ট, ্য়ার্ট, ব্রাউন, প্রভৃতি বিখ্যাতনাম। দার্শনিক- 
দিগের গ্রস্থসাগরের পারদর্শী হইলেন। এই স্থানেই তাহার পাঠ 
সমাপ্ত হইল। 

এতদিন মিল, কেবল নির্জনে বিদ্যান্থশীলন করিতেন মাত্র । লো- 
কের সহিত কিরূপে মিশিতে হয়, লোকের সহিত কিরূপে কথোপকথন. 
করিতে হয়, তাহ! তিনি এক রকম জানিতেন না বলিলেও অত্যুক্তি 

হয় না! কিন্তুপিতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পিতৃবন্ধুর সংখ্য! ক্রমেই: 

বাড়িতে লাগিল এবং তাহাদিগের সহিত কথোপকথনে মিলেরও ভর্ক 

ও বাক্শক্তি ক্রমেই ্ত্তি পাইতে লাগিল। প্রপিদ্ধ ইতিহাসবেত্া 
শ্রোট. এনং প্রসিদ্ধ ব্যবহা রবিৎ অষ্টিন, জেম.সের নিকট নবপরিচিত 
হইলেন । তাহাদিগের সহিত পরিচয় ক্কচিরকালমধ্যেই বন্ধুত্বে পরিণত 

হইল। গ্রোট, বয়সে জেমসের অনেক কনীয়ান , সুতরাং মিল, অপেক্ষা 
বয়সে অধিক বড় ছিলেন ন1। এই জন্য মিলের সহিত তাঁহার বিশেষ 

ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। মিল. ইহার সহিত নৈতিক, রাজনৈতিক, ও দার্শ- 
নিক প্রভৃতি নান! বিষয়ে কথোপকথন করিয়! বিশেষ গ্রাত হইকেন 
এবং প্রায় সকল বিষয়েই ইহার সহানুতৃতি প্রাপ্ত হইতেন। 

অষ্টিন গ্রোট, অপেক্ষা প্রায় ৫1৬ বৎসরের অধিকবয়ন্থ ছিলেন | 
ইনি সফোক্ষ নগরের একজন সমুদ্ধিশালী বণিকের জোষ্ঠ পুত্র হইয়া৪ 

সৈনিকঘৃত্ি অবলম্বন করেন এবং সিসীলীয় সমরে লর্ড উইলিয়ন 

বেন্টিকের অধীনে সৈনিকপদে অভিষিক্ত হন। সমর সমাণ্ড হইলে 
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তিনি সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক বাবহারাক্জীবের ব্যবসায় অবলম্বন 

করেন! গ্রোট, অনেক বিষয়ে জেমস মিলের শিষ্য ছিলেন, কিন্ত তিনি 

স্বাধীন চিন্তা ও অনুশীলন দ্বারা প্রায় সকল বিষয়েই স্বাধীন মত 

স্থাপিত করেন, স্থৃতরাং প্রায় কোন বিষয়েই জেমসের শিষ্য ছিলেন 

না। ইনি অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন এবং তাহার 

অসাধারণ ধীশক্তি কথোপকথনের দময়েই বিশেষ ্দর্্তি 
পাইত। তিনি পৃথিবী ও সমাজের বর্তমান দীন হীন অবস্থায় পরিতৃপ্ত 

ছিলেন না। এই জন্য তাহার মুখমণ্ডলে সতত বিষাঁধচিহ্ন উপলক্ষিত 

হইত |. মানবজাতির উন্নতিসাঁধনে বলবতী ইচ্ছা, বলবৎ কর্তব্য জ্ঞান, 
অসাধারণ ধীশক্তি এবং অক্ষয় জানরাঁশি সত্বেও এই মহাপুরুষ শারীরিক 

ও মানসিক দুর্বলতা বশতঃ জগতে মহতী কীন্তি রাখিয়া যাইতে পারেন 

নাই। যাঁহা হউক এই অসাধারণ ব্যক্তির বুদ্ধি ও নীতি মিলের মন ও 

হৃদয়কে অধিক পরিমাণে উত্তোলিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই । তিনি 
মিলকে অতিশয় ভাল বাপসিতেন এবং তাহার উন্নতি সাধনে সতত 

সচেষ্ট থাকিতেন। 

এই সময় অষ্টিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চাল ৭ অষ্টিনের সহিত মিলের আলাপ 

হয়। চাঁলস অষ্টিন কেন্বিজ বিদ্যালয়ের একজন অদ্বিতীয় ছাত্র 
ছিলেন। উক্ত স্থানে ইউনিয়ন ডিবেটিং ক্লুব নামে একটা সভ। ছিল। 

চালদ সেই সভার অধিনায়ক ছিলেন। মেকলে, হাইড, চার্পস ভিলি- 
যারস, ট্রট, রোমিলি প্রভৃতি অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণ এই সভার সভ্যশ্রেণীর 

অস্তর্তৃক্ত হন। চাঁ্লস অষ্টিনের প্ররোচনায় মিল ও এই সভার সভ্য 

মনোনীত হইলেন। অষ্টিনের ম্বাধীন বক্ত তাঁসকল ইংলগ্ডের ইতিহাসে 
একটী নবযুগের আবির্ভীব করে। বেন্থামের গভীর মত ও যুক্তি 

সকলই ইহারই বক্তুতাবলে সর্বত্র বিধূনিত হয়। চাদ অষ্টিনের 
সহিত সথ্য, মিলের জীবনে একটী নূতন কাণ্ডের অবতারণ! করে। 

 মিল২এতদিন পর্য্যস্ত যত লোকের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিলেন, তাহারা 

সকলেই বয়োবিদ্যায় তীহার জ্যেষ্ঠ । তাহাদিগের সহিত মিলের গুরু- 

ঞ্ 
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বি্ষুরিত হয় না ফিল.চাঁল'স 'স্টিনের সহিতই সর্ব প্রথমে সমতঙ্গ 
তৃিতে অবতয়ণ করেন। ই'ছায়ই লাহচর্ষে মিলের চিন্তা ও ততর্ম- 
শক্তি অধিকতর পরিমার্জিত ও পরিক্ক,দ্িত হুয়। | 

১৮হব্বীষ্টাবে হিল একটী ক্ষুদ্র সভা সংস্থাপিত. করেন। বহার 
সমাজ ও রাজাশাসনবিষক়্ে হিতবাদ মতের অন্ুবর্তন করেম, তীহারাই 

কেৰল এই সভার সভ্য হইবেন প্রতি পক্ষে এই সভার একবার 
করিয়! অধিবেশন হৃইন্ত এবং ইহাতে হিতবাদ মনত যস্বন্ধে প্রস্তারাদি পঠিত 
হইত সর্ধ প্রথযে ইহার তিন জন মাত্র সভ্য ছিল। ইহার সভ্যপ্রেণীর 

সংখ্যা কখনই দশ জনের অধিক হয় নাই। অবশেষে ইহা! স্বার্থ তিন বতষত্র 
কাল গরিমিত জীবনের পর ১৮২৬ খীষ্টাবে বিচ্ছিন্ন হয়। এই সভা 

ংস্থাপনে মিলের ছুইটী মহৎ উপকার সংঘটিত হয় । প্রথমতঃ তাহার 
বক্তৃতাশক্তি বিছ্ষ/রিত ও পরিমাঙ্জিত হয়। দ্বিতীয়তঃ সমরয়ন্ক 

ও সমমতাবলম্বী যুবকর্ন্দের উপর তাহার অধিনায়কত্ব সংস্থাপিত 

হয়। 

১৮২৩ খ্রীষ্টান্দের মে আসে মিল্ ইষ্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানির ভারতবর্ষীয় 
করেদ্পন্ডেণ্ট ডিপাটমেন্টের অন্যতম কেরাণীর পর্দে অভিষিক্ত 
হইলেন । ভারতবর্ষীয় স্বাধীন ও করদ রাজ্য সকলের সহিত ইষ্ট ইত্ডিয়! 
কোম্পানির যে ষকল পত্রাদি (ডেস্প্যাচ) লিখিতে হইত, প্রথম হইতে 
মিল কে সেই সকলের খসড়া (ডফুট) প্রস্তত করিতে হইত | মিল, অচিব- 

কাল মধ্যেই এই কার্ধ্যে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিলেন এবং ইহার 
পুরস্কারম্বরূপ শী্ই পরীক্ষক ( 70য8701967) পদে অভিষিক্ত হইলেন 4 

কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই যে তাহার & পদে অভিষিক্ত হওয়ার ছুই 

বৎসরের মধ্যেই ইষ্ট ইয়া! কোম্পানির জীবিতকাল পর্যবসিত হয়। 
এই ঘটনায্স মিল, ইতি-কর্তব্য-রিষুড় হইয়! পড়িলেন। তীহার অবস্থা 

এড ভান ছিল নাযে তিনি কোন কার্যে নিযুক্ত না হইয়াও সহজে 

জববিক। নির্বাহ করিতে পারেন । দিন রাত্রির ২৪ ঘণ্টার কিয়দংশ 

ভাহাকে ন্সগত্যা জীবিত নির্বাহের জন্য ব্যয়িত করিতেই হইবে। 
কিন্ত. কোন্ কার্যে ইহা ব্যধিত করিবেন স্থির করিতে পারিনে 
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না। তিনি কোন ব্যবসাঁয়েই দীক্ষিত হন নাই, সুতরাং ব্যবসায় 

দ্বারা জীবিক! নির্বাহ কর! তাঁহার পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। 

এমন কোন পৃষ্ঠবলও ছিল ন! ধাহার সাহায্যে কোন উপযুক্ত পদে 

অভিষিক্ত হন। সংবাদ পত্রের স্তস্ত পূরণ বাঁ পুস্তক লিখন বই তাঁহার 

* জীবিকা-নির্ববাহের উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু যে বাক্তি স্বাধীন চিন্তা 

ও সাহিত্যের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং ফাহার 

বিবেকশক্তি এত বলবতী যে তিনি অর্থের জন্য নিজের মতের বিরুদ্ধে 

লিখিতে অসমর্থ, তাঁহার পক্ষে সংবাঁদ-পত্রের আশ্রয় গ্রহণ কর! বিড়ম্বনা 

মাত্র। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের' জন্য যে সকল পুস্তক সংরচিত হয়, 

তাহাতে কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে বটে, কিন্ত সে সকল 

রচনা কথন চিরস্থায়িনী হইতে পারে না| যে সকল পুস্তক ভাবী 

চিন্তাশীল ব্যক্তিদ্িগের মূলভিত্তি স্বরূপ হইবে, সে সকল পুস্তক লিখিতে 

অনেক সময় ও চিন্তার প্রয়োজন এবং সাধারণতঃ তাহাদিগের 

জনসমাজে পরিচিত ও খাত হইতে অনেক বিলম্ব ঘটয়া থাকে; 

সুতরাং তাঁহাদিগের উপর জীবিকা নির্ভর করা যাইতে পারে না। 

সাধারণ লোকের প্রীতি বিধানে নিমিত্ত পুস্তক লিখিলেও কিয়ৎ পরি- 

মাণে অর্থোপাজ্জন হয় বটে, কিন্ত প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরূপ কর! 

অতিশয় ক্লেশকর। এই সকল কারণে লিখনোপজীবী ব্যক্কিদিগের 

জীবন সকল অবস্থাতেই কারুণ্যোদ্দীপক। তথাপি মিল এই অনিশ্চিত 
জীবনই অবলম্বন করিলেন। পিতা! তাহাকে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে 
দীক্ষিত করিবেন ইচ্ছ। করিয়াছিলেন এৰং ভদহ্থযায়ী শিক্ষাও বিধান 
করিয়াছিলেন । কিন্তু পুক্র শর্থজনিত গৌরবের আকাজ্ী ছিলেন না; 

্মুতরাং তিনি পিতার সে ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিলেন ন1। 

মিল নাঁগরিক-জীবন-প্রিয় ছিলেন না। তিনি প্রতি রবিবার 
প্রাতঃকালে পদত্রজে লগ্ডনের নিকটবর্তী গ্রাম সকল পরিভ্রমণ করিয়। 

আদিতেন। ছান্সে ভ্রমণ করার পর হইতে তাঁহার ভ্রমণম্পৃহা দিন দিন 

 উপচীয়মান হইতে থাকে । এই জন্য তিনি বৎসরে বৎসরে যে এক মাস 

করিয়। অবকার্শ পাইতেন, তাহা প্রায়ই ভ্রমণে পর্যবসিত করিতেন । 



মিলের আত্মশিক্ষা । ৩৯. 

ফান্স, বেল্জিয়ম, এবং রিনিস জন্ম প্রায়ই তাহার বাৎসরিক পরি- 
ভ্রমণের স্থানভূত হইত এবং অবশেষে তিনি পীড়াবাপদেশে একবার 

তিন মাস ও একবার ছয় মান স্থইজর্লগু) টাইরল এবং ইটালী পরিভ্রমণ 

করিয়া আইসৈন | এই সকল ভ্রমণের মোছন ভাব মিলের অস্তরে 

এত গভীররূপে অস্বিত হয়, যে তিনি জীবনে ইহা! কখন ভুলিতে 
পারেন নাই। 

মিল, বিষয়কার্ধো ব্যাপৃত থাকিয়াও বিদ্যাচর্চায় কখন শিথিল- 
গ্রবত্ব হন নাই। বরং তিনি যৎকালে ইগ্ডিয়া হাউসে নিযুক্ত ছিলেন 
তখন স্তীহার বিদ্যান্থশীলনে যত্ব অধিকতর পরিবার্ধত হইয়াছিল । এই 
সমঘ্ে ট্রাভেলার এবং মর্ণিং ক্রনিক্লর নামক ছুই খানি সংবাদপত্রে 
তাহার কয়েক খানি অতুষ্ট পত্ত প্রকাশিত হয়। এ সকল পত্রে 
অর্থনীতি, রাজনীতি ও ধর্মননীতি বিষয়ে স্বাধীন মত সকল লিখিত হয়। 
পেরী মণিং ক্রনিক্লরের সম্পাদক ছিলেন। পেরীর মৃত্যুর পর জন 
বাক্ ইহার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন।: বাক অসাধারণ-বিদাাবৃদ্ধি-সম্পন্ন 
ও বেন্থামের মত সকলে বিশেষ দীক্ষিত ছিলেন। বাকের সময়ে 
ত্রনিক্লর হিতবাদী র্যাভিকালদিগের মুখযন্্স্বরূপ হইয়! উঠে । ইংলণ্ডের 
আইন, ই£লগ্ডের জজ ও অবৈতনিক মাঁজস্ট্রেটদিগের কার্ধাপ্রণালী 
অভ্রান্ত বলিয়। ইংরাজ মাত্রের ভ্রান্ত সংস্কার ছিল। ক্রনিক্লর প্রমাণ 
দ্বারা সেই অন্যায় সংস্কারের নিরাঁস করিয়া ইংলগ্ডের বিচার ও শাসন. 
বিষয়ক সংস্কারের আরন্ত করে। ব্রাকের সহিত জেমস মিলের বিশেষ 

হৃদ্যতা জন্মে। এই হুদাতা জন্য ক্রনিক্লর জেম্ন মিলেরও মুখযস্থ 
স্বরূপ হইয়া উঠিল। জেম্স মিল, ন্বয়ং বা বাক দ্বারা নিজের স্বাধীন 
নুতন মত সকল এই পত্রিকায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 

এই রূপে কিছুকাল যায় এমন সময় ওয়েষ্ট মিনিষ্টর রিভিউয়ের 
প্রস্তাব আরম্ত হয়। এই সময়ে এডিনবরা ও কোয়াটরলির যশ:সৌরভ 
চতুর্দিক আমোদিত করিয়াছিল | এই ছুই খানি পত্রিকাই কন্জারভেটিব- 
দিগের প্রবল যন্ত্র ছিল। এই ছুইখানির প্রতিদন্বী হইতে পারে এমন 
এক খানি মাসিক পত্রের অভাব র্যাডিকালদিগের শিরোমণি বেন্থামই 



৪৭  জন্ঃয়ার্ট মিলের জীবন্ত । 

সর্ব প্রথমে অনুভব করেন । এই অতাঁব দূরীকরণ মাননে বেন্থাম 
১৮২৩ খীষ্টাব্দে নিজ ব্যয়ে এই পত্রিকা বাহির করিতে ক্ৃতসংকল্প হন । 
তিনি জেম.স মিল্কে ইহার সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিতে অন্ুয়োধ 

করেন। কিন্তু জেম স ইগ্ডিয়। হাউসের কর্মচীরী ছিলেন বলিয়া এই 
ভার গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। জেমস অস্বীক্কৃত হইলে লগ্ুনের 
একজন প্রপিদ্ধ বণিক. সারজন. বাঁউরিংএর হস্তে এই ভার সমর্পিত 

হইল। বাউরিং প্রায় ছুই তিন বৎসর হইতে ক্রমাগত বেন্থামের 
নিকট যাতায়াত করিয়া বেন্থাম ও বেন্থামের মত সকলের উপাসক 

হইয়া উঠেন। বেন্থামও তাহার কতকগুলি সদগণে তাহার গতি 

বিশেষ অনুরক্ত হইয়। উঠেন । এতত্ি্ন প্রায় নকল র্যাঁডিকালদ্দিগের 

সহিত বাঁউরিঙের আলাপ ও পত্রাদিক্ বিনিময় ছিল। সুতরাং বাউরিংই 
বেন্থামের মত সকল জগতে ঘোষণ! করিতে সর্বাপেক্ষা অধিক সক্ষম । 

এই সকল কারণেই এই নবপ্রস্তাবিত পত্রিকার সম্পাদকের ভার তাহা- 
রই উপর অর্পিত হইল। এইরূপে জগন্মান্য ওয়েষটমিনিষ্টার জগতে 

প্রাছুভূতি হয়। বাউরিঙের সহিত জেমস মিলের বিশেষ আত্মীয়তা 
ছিল না । কিন্তু জেম.স বাউরিঙের বিষয় যতদুর জানিতেন, তাহাতে 

তাহার বিশ্বাস ছিল যে তিনি এরূপ সামাজিক,রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক 

পন্তিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণের অযোগ্য । সুতরাং তাহার হস্তে 

এই পত্রিকার ভার অর্পিত থাকিচল বেন্থামের বশ: ও ধনের অপচয় 
বই উপচয় হইবে না। তথাপি তিনি বেন্থাম্কে পরিত্যাগ করিতে 

পারিলেন না, এবং তাঁছার অনুরোধের বশবর্তী হইয়া প্রথম সংখ্যাতে 

এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব রচনা! করেন। এডিন্বরা রিতিউএর প্রথমাবধি 
নকল সংখ্যার সমালোচনই এই প্রস্তাবের বিষয়ীভূত। জেম্ স পুত্রকে সেই 

সমস্ত সংখ্যার স্থৃল মনন লিখিতে আদেশ করেন এবং পুত্রলিখিত সেই স্থল 
মর্্ঘ অবলম্বন করিয়াই সমস্ত সংখ্যার সমালোচন করেন । ওয়েষ্ট মিনি- 

টার রিভিউএর আবির্ভাবে ইংল্ডে যে আন্দোলন উপস্ফিত হয় তাহার 

প্রধান কারণ এই সমালোচন। এই সমালোচনের যে পরিশিষ্ট প্রকাশিত 

হয় তাহাও দ্বিতীয় সংখায় অতি চমৎকার । ইহ! পুর কর্তৃক সংরচিত ত্য 



মিলের আত্মশিক্ষা। ৪১. 

অচিরকাল মধ্যে এই পত্রিকার উদ্দেশ্য আরও বিস্তুত হইয়া উঠে। 

সাহিত্যবিষয়ক বিভাগ ইহার সহিত সংযোজিত হয়। হেনরী সদরন্ 
নামে একজন সাহিত্যোপজীবী ব্যক্তি এই বিভাগের সম্পাদকত্ব ভার 

গ্রহণ করেন। অবশেষে অনৈক বিদ্বপরম্পর1 অতিক্রম করিয়া ১৮২৪ 

থীষ্টান্দের এপ্রেল মাসে, এই পরিবর্ধিত পত্রিকা জনরমাজে প্রকাশিত 
হয়। ইহার কৃতকাধ্যতা আশীতীত হওয়ায় র্যাডিকালমাত্রেরই অন্তরে 

অভূতপূর্ব আনন্দের আবির্ভাব হইল। এখন হইতে সকলেই ইহার 
উন্নতিসাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । ্ 

জেমস মিল ইহার একজন নিয়মিত লেখকের মধ্যে ছিলেন। তিনি 

ইহাতে অনেকগুলি প্রস্ত(ব লিখেন। তন্মধ্যে চারিটী অতি গ্রসিদ্ধ। 

প্রথমটার বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা এডিনবরার সমা- 

লোচনা ; দ্বিতীয়টী কোয়াটারলীর সমালোচন ; তৃতীয়টার পঞ্চম সংখ্যায়, রি 

সদের “বুক অব দি চচ্চ” নামক পুস্তকের উপর আক্রমণ; এবং 

চতুর্থটা দ্বাদশ সংখ্যায় রাজনীতিবিষয়ক। অষ্টিন ইহাতে একটা মাত্র 

প্রস্তাব লিখেন । ইহা এডিন বরায় প্রকাশিত মরুলকৃলিখিত জোষ্টা, 

ধিকারবিষয়ক প্রস্তাবের প্রতিবাদ। মন্ধলক জোষ্ঠীধিকার প্রণালীর সমর্থন, . 
করেন, এবং অষ্টিন্ প্রবলতর যুক্তি দ্বারা তাহার যুক্তি সকলের খণ্ডন 

করেন। গ্রোটও একব!র বই ইহাতে লিখিতে পারেন নাই। তাহার সমস্ত: 
সময়ই তাহার স্ৃবিখ্যাত শ্রীক ইতিছাসে পর্যাবসিত হইত | তাহার 

এই প্রস্তাব তাহার প্রিয়-ইতিহানবিষয়কই। বিগনানও চার্লস অষ্টিন,, 

এবং ফন্ বাস্ক প্রভৃতিও ইহার অনিয়মিত লেখকাশ্রেণীর অন্ততূক্তি 
ছিলেন। মিলের বিশেষ বন্ধুর্দিগের মপ্যে ইলি, ইটন. টুক, গ্রেহাম: 

এবং রীবেক প্রভৃতিও ইহার লিখকশ্রেণীর অন্তহুক্ত হন। মিল, 
সর্বাপেক্ষা অধিকতম নিয়মিত ছিলেন । দ্বিতীয় সংখা! হইতে অষ্টা- 

দশ সংখ্য। পর্য্যন্ত কয়েক খণ্ডে মিলের লেখনী হইতে সর্ধশুদ্ধ অয়োদশটী 

প্রস্তাব বহির্গত হয় । সেগুলির প্রায় অধিকাংশই ইতিহান ও অর্থনীতি 

বিষয়ক পুস্তক সকলের সমালোচন অথবা রাজনীতি ও ব্যবহারশান্্- 

বিষয়ক প্রস্তাব। জেম.দ মিলের অন্যান্য বন্ধুদিগের নিকট হইতেও 



৪২ জন্ উ,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

মধ্যে মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল আসিতে লাগিল। বাউরিঙের 

হস্ত হুইতেও কয়েকটী অতি উৎকষ্ট প্রস্তাব বহির্গত হইল। তথাপি 

জেমস মিল এবং গ্রোট ও অষ্টিন্ প্রভৃতি তাহার বন্ধুবর্গের মনত্তষ্টি 
হইল না। তীহারা সর্বদাই এই পত্রিকা বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন এবং মিল ও তাহার স্হচরবুন্দ ও গুরুজনদিগের 

অন্থুবর্তন করিলেন। এইরূপে তীহার! সম্পাদকদ্বয়ের জীবন যন্ত্রণাময় 

করিয়া! তুলিলেন। মিল. পরিণত বয়সে স্বীকার করিয়াছিলেন যে 

তাহাদিগের এরূপ ব্যবহার করা কতক পরিমাণে অন্যায় হইয়াছিল। 

তাঁহারা এই পত্রিকার যতদূর অনাদর করিয়াছিলেন ইহা! ততদূর অনা- 
দরের যোগ্য হয় নাই। 

ইত্যবমরে এই পত্রিকার যশ£সৌরভ পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইল। 
এবং ইহার গৌরববৃদ্ধির সহিত বেন্থামিক র্যাডিক্যালিজম মতেরও 
গৌরববৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই পত্রিকার প্রাছুর্ভাবের 

সঙ্গে সঙ্গে ইংলগ্ডে স্বাধীন চিন্তার আোতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল 

এবং সমাজ ও রাজ্যসংস্কারের অভাব সর্ধত্র অনুভূত হইল | এতদিন 

পরে যেন ইংলণের নিদ্রাভন্ হইল। উন্নতির আ্রোতঃ ইংলগ্ডের সর্বত্র 

গ্রবাহিত হইল। বেন্থামের নাম সর্ধত্র প্রতিধবনিত হইল। অসংখ্য 

যুবকবৃন্দ এই নৃতন মতের উপা'দক হইয়া উঠিলেন। অনেকের বিশ্বীপ ছিল 
যে বেন থামের শিষ্যবর্গের! তীস্ভার মুখ হইতে তাহার মত সকল শ্রবণ 
করিত। এনপ বিশ্বা যে অমূলক তাহা! জেমস মিল, তাহার “ফা গসেপ্ট 

অব. ম্যাঁকিপ্টস* নামক পুস্তকে প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেনথামের 

মত সকল তাহার রচনাতেই পরিব্যক্ত হয়। সে সকল তাঁহার কথোপকথনে 

প্রায় প্রকাশ পাইত না। তীহার মত সকল তাহার প্রিয়বন্ধু জেমসের 
কথোপকথন দ্বারা ইংলগ্ডে ধতদূর প্রচারিত হয়, তাহার রচনা দ্বারা 

ততদুর হয় নাই । জেম.স মিলের অসাধারণ দেশহিতৈষিতা, অসামান্য 

মানবপ্রেম, অতি উচ্চ নৈতিক ভাব, সহাস্য বদন এবং স্বভাবের 

 আৰনর্বচনীক়্ মাধূর্ষ্যে_-শ্রোতৃমাত্র হার উপর অন্ুরক্ত ও তাহার 
মতের অনুবর্তী না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। সকলেই কোন 
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কার্ষো তাহার অন্ুমোদনে প্রফুল্ল ও তাহার অনন্থুমোদনে বিষ হইতেন। 

ভগ্নহদয় বাক্তি তাহার আশ্বাসবাক্যে নবজীবন প্রাপ্ত হইতেন। বলিতে 

কি জেম্স মিলের সাহায্য ব্যতীত বেন্থামিক মত সকল কখনই 
জগতে এত শীঘ্র প্রচারিত হইত না। 

বেন্থামের মত সকল জেয়ন মিল দ্বারা তিন প্রধান স্রোতে 

প্রবাহিত হয়। প্রথম স্রোত জন্ মিল | দ্বিতীয় আোত কেন্ছি,- 

জের অলঙ্কার স্বরূপ চার্লস আর্টন এবং লর্ড বেল পার লর্ড রোমিলী 
প্রভৃতি তাহার সহাধ্যায়িবর্গ। তৃতীয় শ্রোত কেন্বিজের অগ্ডার গ্রাজু- 

য়েট ইটন্ টুক এবং চার্লস বুলার প্রভৃতি তাহার সহাধ্যায়িবৃন্দ | 

এতত্তিন্ন অন্যানা অসংখ্য ক্ষুদ্র শোতে এই সকল মত. প্রবাহিত হয়। 
তন্মধ্যে বাক ও ফনবাণঙ্ক প্রধান। কিন্তু ফন্বাষ্কের সহিত মিলের 

অনেক মতভেদ হইত। তন্মধ্যে রাজ্জোর শাসনকার্ষ্যে স্্রীজাতির 

পরিবর্জন সর্ব প্রধান। মিল এবং তাহার সহচরবৃন্দ স্ত্রীজাতির পরি- 
বর্জনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। আঁহ্লাদের বিষয় এই যে বেন্ 
থাম ও তাহাদিগের মতের পরিপোষক ছিলেন। 

মিল.ও তাহার সহচরবৃন্দ প্রক্ষণে যে মতের উপাসক হইয়! উঠিলেন, 
তাহ। শুদ্ধ বেন্থামের নহে; কিন্ত বেন্থাম, হার্টলে, ম্যাল থস এবং 
জেম্স মিল, প্রভৃতির মতের মারভাগ মাত্র। 

রাঁজনীতি বিষয়ে জেমূন মিলের যনে ছুই বিষয়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে 

প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল তাহা এই, প্রতিনিধি-শীসনপ্রণালী এবং তর্ক 

বিতর্কের পূর্ণ স্বাধীনতা । তিনি বলিতেন যে যদি সকল প্রজাই 
লেখা পড়া শিখে, যদি সকল গ্রন্তাবেরই উভয় পক্ষের যুক্তি লিখন ও 

বর্ন দ্বার তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম কবিতে পারা যায়, এবং যদি তাহারা 

পার্লিয়ামেণ্টে আপনাদ্দিগের ইচ্ছান্তুরূপ সভ্য মনোনীত করিতে পারে; 

তাহ। হইলে শাসনের অতি উত্কৃষ্ট উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে। 

পালিয়ামেণ্টের সভ্যগণ সাধারণ প্রজাপুঞ্জ দ্বারা মনোনীত হুইজে, 

তাহারা কোন শ্রেণী বিশেষের উদ্দেশ্য সাধন করিতে কখন চেষ্টা! করিবেন 

না। সাধারণ প্রজাপুঞ্ের মঙ্গলই তাহাদিগের কার্্য-প্রণালীর 
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নিয়ামক হইবে। ম্থৃতারং তাহাদিগের কার্ষ্য-প্রণালীর উপর কাহারও 

অস্তষ্ট হইবার কারণ থাকিবে ন1। সকল প্রকার শ্রেষ্ঠতন্ত্র শাসন- 

প্রণালীরই উপর জেমস মিলের ৰিশেষ বিদ্বেষ ছিল। তিনি সে সমন্ত- 
কেই জগতের সুশাসনের প্রধান অন্তরায় 'মনে করিতেন। এই জন্য 

তল্লিথিত সমস্ত রাজনৈতিক প্রস্তাবেই তিনি রাজোর প্রত্যেক বাক্তিরই 

মহাসভার সভ্য মনোনীত করণের আবশ্যকত। প্রতিপাদন করিয়াছেন | 

মনুষ্য মাত্রেরই আপন নিয়ম ও শাদনকর্তী মনোনীত করিবার অধিকার 

আছে বলিয়াই যে তিনি এরূপ বলতেন তাহা নহে ; রাজোর নিয়ম 

ও শাসনবিষয়ে ব্যক্তিমাত্রেরই হস্ত না থাকিলে কখনই রাজ্যে স্থনি- 

যম ও স্থশাসন সংস্থাপিত হইতে পারে না এই জন্যই তিনি এপ 

বলিতেন। তিনি বেন্থামের ন্যায় এরূপ বিশ্বাস করিতেন না যে রাজা 

থাকিলে রাজ্যে স্থুনিয়ম ও স্থশাসন সংস্থাপিত হইতে পারে ন1। 

সুনিয়ম ও স্থশাসন সংস্থাপনে রাজার ভাব আর অভাব ছুই সমান । 

রাজ্যের সকল শ্রেণীর উপর রাজোর শাসন ও নিয়ম সংস্থাপনের ভার 

থাকিলে রাজার ভাল বা মন্দ হওয়ায় কিছু বিশেষ আসে যায় না। 

তিনি বলিতেন যে শুদ্ধ সন্ত্ান্ত-শ্রেণীর হস্তে রাঁজাভার অর্পিত থাকিলে 

রাজোর যেরূপ অনিষ্ট সম্তুবনা, সেইরূপ গবর্ণমেণ্ট-সাহায্যকৃত যাঁজক- 

মণ্ডলী দ্বারা ধর্মনীতির উচ্ছেদ সম্ভাবনা! মানবমনের নৈতিক 

উন্নতির শ্রোত রোধ কর! ওহাদিগের ন্বার্থ। কারণ মানবজাতি 

নীতিমার্গে অভিশয় অগ্রনর হইলে. ত্াহাদিগের অস্তিত্ব অনাঁবশ্যক 

হইয়া উঠে। এই জন্য তিনি যাঁজকসম্প্রদায়কে অতিশয় দ্বণা করি- 

তেন। যাজকমগ্ডলীর ব্যক্তিবিশেষের উপর তাহার কোন বিদ্বেষ ছিল 

না। বরং অনেকের সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কেবল তিনি 

প্রজাদিগের রুধির দ্বার! এরূপ সম্প,দায়ের পর়িপোষণ-প্রণালীর উপর 

বিশেষ বিরক্ত ছিলেন। নীতিবিষয়ে জেমস মিলের মত সম্বন্ধে শুদ্ধ 

এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে যাহা কিছু জগতের অধিকাংশ প্রাণীর 

হিতসাধক তাহাই নীতিমার্গাহুমোদিত। এতত্তিন্ন আর যাহা কিছু 

সকলই ভ্রান্তি-বিজ্ত্তিত। তিনি স্ত্রী ও পুরুষজাতির পরস্পর অসঙ্কো- 
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চিত মিশ্রণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এরূপ মিশ্রণে সমষ্টিতঃ 

জগতের মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই॥ সতত 

সন্দর্শনাভাবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির কল্পনা অতি দুষিত হইসকা 
থাকে। পরস্পরের সহিত সম্মিলনেচ্ছা অতি বলবতী হইয়া উঠে। 

সেই সন্দিলনেচ্ছা প্রতিরোধে অধিকতর বলবতী হইয়া অনেক সহয় 

লঙ্জা ভয় অতিক্রম করে। অসন্ক্বোচিত মিশ্রণ দ্বার এই অনিষ্ট নিবা 

রিত হইবার সম্ভীবনা। মিল ও তাহার সহচরবৃন্দ এই সকল সমাজ- 
ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় মত সকলের বিশেষ উপাসক হইয়া! উঠিলেন । 

তাহার! নিঙ্ে এই মতের উপাসক হইয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। বিশেষ 

উৎসাহের সহিত এই মত সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। জেম্স 

মিলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগের এই উৎসাহ কিয়তকালের জন্য 

সাম্প্রদায়িকতাঁয় পরিণত হইল ॥ 

আমর] এতাবৎকাল পর্্স্ত মিল. এবং তাহার গুরুজন ও সহ- 

চরবুন্দের বাহ্য জীবন অর্থাৎ মানসিক উন্নতিরূপ জীবনচিত্রের একা ংশ- 

মাত্র চিত্রিত করিতেছিলাম | আমর! এখনও অস্তর্জীবনের কোন চিত্রই 

প্রদর্শন করি নাই । এখন আমরা ক্ষণকালের জন্য সেই চিত্র অঙ্কিত 
করিতে বসিলাম। 

অনেকেরই বিশ্বান ছিল যে এক জন প্রকৃত বেন্থামিক একটা 

তর্কষন্বন্ববূপ। ইহাকে অধিক্ষিপ্ত কর, অমনি ইহা হইতে তর্করাঁশি 
অনিবার্্যবেগে বহির্গত হইতে থাকিবে । ইহার হৃদয় শুন্য ও পাষাণ- 

ব। বেন্থামিকের এই চিত্র-যদি কাহারও বিষয়ে কখন সত্য হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে এই নূত্তন মতে দীক্ষিত হওনের পর ছুই তিন 

বৎসর পর্যন্ত মিলের জীবনে হইয়াছিল। তাহার তর্কশক্তি তাঁহার 

হৃদয়ভাবের বিনাশে অস্বাভাবিক রূপে পরিবর্ধিত হইয়াছিল । এক্সপ 

অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ পিত। কর্তৃক তাহার অস্বাভাবিক শিক্ষ+। 

জেম্মস মিল.পুত্রের হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তি সকল উদ্দীপিত্ নাঁ করিয়া 

বরং নিষস্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেন । তিনি কঠিনহৃদয় বা কোমল- 

তরপ্বৃত্তিসকলের অগোচর ছিলেন এরনপ নহে। ৰরং তাহাতে ইহার 



৪৬ জন্ উয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

বৈপরীত্যই উপলক্ষিত হইত। কিন্ত তিনি জানিতেন যে হৃদয়ের 

কোমলতর বৃত্তি ্ বভাবতঃ এত তেজশ্থিনী যে ইহা কোন উত্তেঞ্কের 

অপেক্ষা! করে না। শ্বতঃই ইহা আপনার আধিপতা সংস্থাপন করিয়া 

থাকে। ইহা উত্তেজিত হইলে অনেক সময় অনিষ্ট ফল প্রসব করে। 
তাহার এই বিখ্বাসবশতঃ তিনি কথন পুত্রের অন্তরের কোমলতর বৃত্তি 

সকলের পরিপোষণ করেন নাই। এইজন্য মিলের কোমলতর বৃত্তি 

সকল ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া উঠিয়াছিল। এই কোমলতর বৃত্তিনিচ- 
ফলের নিষস্ত্রণ জন্য কবিতা ও অন্যান্য কল্পনা-বিজ্ঘ্তিত কাব্যসমূহের 
উপর মিলের বিশেষ অনুরাগ জন্মে নাই । তিনি থ্রয়ং কল্পনাবিস্ফুরিত 

কাব্য পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু কোমলতর বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণ ও 

পরিমার্জনের জন্য কাব্যপাঠের উপযোগিত। বুঝিতে পারিতেন না। 

কিন্ত আহলাদের বিষয় এই যে মিলের অন্তরের এইরূপ অস্বাভাবিক 
ভাব চিরস্থায়ী হয় নাই। প্লটার্কলিখিত জীবনাবলী এবং কণুর্সেট- 

লিখিত টর্গটের জীবনচরিত মিলের মনে প্রলয় উত্থাপিত করিল। 

মানবজাতির প্রকৃত উপকারক মহাস্মাদিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়! 

তাহার হৃদয় এতদূর উদ্েল হইয়া উঠিল, যে এখন হইতে তিনি কাব্- 
রসামূত পানে আত্মাকে বঞ্চিত কর! পাপ মনে করিতে লাগিলেন । 

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্ষের শেষে অথবা ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্বের প্রারস্বে মিল, 
বেনখামের “জুডিসিয়াল এভিডেম্ন' নামক উৎকুষ্ট গ্রন্থের সম্পাদনে 

নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে তাঁহার একটী বৎসর পর্যবসিত হয়) 
এবং ইহাতে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম ও পারদর্শিত। প্রদর্শন করেন। 

তিনি অপরিণতবয়স্ক হইলেও এই গ্রন্থের সম্পাদনে তাহার 'নাম 

বিদ্বন্মগুলীতে অতিশয় খ্যাত হইয়া উঠিল। এই কার্যে লিপ্ত হওয়ায় 

মিলের ভূয়নী উন্নতি সংঘটিত হয়। বেনথাম্ এই গ্রন্থে তাহার 

অলৌকিক চিন্তাশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন । এই গ্রন্থে 

“তিনি ইংরাজী ব্যবস্থাশাস্ত্রের যাবতীয় অভাব ও দৃষণ স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া 

দিয়াছেন। মিল. এই গ্রন্থের আদ্যন্ত অতি গভীররূপে আলোড়ন 

করিয়াছিলেন এবং ইহার যে যে স্থল অসম্পূর্ণ ছিল তাহার পুরণ করিয়। 



মিলের আত্মশিক্ষ । ৪৭ 

দিয়াছিলেন। পুস্তক পাঠাপেক্ষা ইহাতে তাঁহার অধিকতর ফল দর্শিয়া- 
ছিল। এখন হইতে তাহার রচনা পূর্বাপেক্ষা অধিক গাঢ় ও উৎকৃষ্ট 

হইয়াছিল। মিগ্পের প্রথম রচনা সকল অস্পষ্টতা দোষে দুষিত ও 

শবদাড়ন্বরপরিপূর্ণ ছিল। এই গ্রন্থের সম্পাদনে এরং গোল ভন্মিথ, 

ফীল্ডিং প্যাস্কাল, ভণ্টেয়ার। ও কোরীয়ার প্রভৃতি রস্থকারদিগের 

রস্থপাঠে তীহার রচনা ক্রমশই প্রাঞ্ল ও ভাবোদ্দীপক হইয়া উঠিল। 

মিলের রচনার এই নবজাত উৎকর্ষ অচিরকালমধ্যেই পরীক্ষিত হইল। 

এই সময়ে বিগ্নান বেনথামের “বুক, অব ফ্যালাসীম্* নামক অতি 

প্রসিদ্ধ পুস্তকের সম্পাদন করেন। এই গ্রন্থ ও ইহার সম্পাদন অব- 

 জোৌকন করিয়া পালি্নামেন্টের অন্যতম সত্য ও সংস্কারক অতি ধনাঢা 

লীডসনিবাঁনী মিষ্ঠার মার্সালও গ্রস্থকার ও সম্পাদকের উপর বিশেষ 

প্রীত হইলেন এবং বিগ্নান, দ্বারা পালি'়ামেণ্টের তর্ক বিতর্ক সকল 

বেন্থামের প্রণালী অবলম্বন করিয়। শ্রেশীবিতক্ত করিতে কৃতসংক্প 

হইলেন। বিগৃনান্, চাল'ন অষ্টিনের সাহায্যে এই গুরুতর কার্ধ্যের 

সম্পাধকত্ব নিষ্পাদন করিতে লাগিলেন। এই গ্রন্থের নাম “পালিক্লা- 

মেন্টের ইতিহাস ও সমালোচন” রাখা হইল। পালিরামেণ্টের অনেক 

সভ্য ইহাতে লিখিতে আরস্ত করিলেন। ইট. রোমিলি এবং অষ্টিন, 

প্রতি স্ুবিখ্যাত ব্যবহারাঁজীবেরাও ইহাতে রচনা প্রেরণ করিতে 

লাগিলেন | জেম্স মিল কুলসনও এবং মিল্, ও লেখকশ্রেণীর 

অস্ত্রভৃ্ত হইলেন। ইহার যশঃ ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউয়ের অপেক্ষা 

অধিকতর হইয়| উঠিল । মিল, উপযু্ণপরি ইহার কয়েক থণ্ডে কয়েকটা 

মতি উকুষ্ঠ রচন| প্রদান করেন। এই প্রস্তাবগুলিতে মিল, অন্যের 

মতসকল উীরিত না করিয়! নিজের ন্বাধীন মত সকণ ব্যক্ত করেন। 

এই সময় হইতেই মিল. গুরুজনক্ষু্ পথের অনুবর্তন না করিয়া সবক্ষু্ 

স্বাধীন পথে বিচরণ আন্ত করেন । 

মিল এইরূপে যৎকালে সাধারণের জন্য লেখনী বিচাঁলনে নিযুক্ত 

ছিলেন, তখনও. আত্মশিক্ষা বিধানে শিখিল-গ্রফত্ণ হন নাই। এই. 

সময় তিনি ও তাহার সহচরবৃন্দ হ্যামিপ্টনের প্রণালী অবলম্বন করিয়! 



৪৮.  জন্ষ,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

গ্রে জার্মান ভাষা] পড়িতে আস্ত করেন। 'এইদ্পপ লহাঁধ্যয়নে 
ভীহাদিগের বিশেষ কউপক্ষার দর্শিয়াছিল। জমে জহাধ্যায়িবর্গের 

গংখ্যা ঘাদশ হই! উঠিল। কতাহীয়া বিজ্ঞানের থে যে শাখীয় অশেষ পার- 
দর্শিন্। পাত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ক্রমে সেই সকলের সাধায়নে 
সু ্লহহিচারপায় প্রবৃত্ধ হইলেন? 'ভীহাদিগের এই ধার্ধ্য সাধনের অন্য 

প্রো দিঞ্জগৃহে তাহাদিগকে একটা ঘর প্রদান করেন এই সময় 
হিযাদসাঁর অন্যতম সভ্য শ্রেস্ফটও শ্তাহাদিগ্ের সহিত মিহি 
হন? সন্তাছে চুই দিম পুাতঃফালে ৯২ হইতে ১০টা পর্ধাস্ত এই অজ্ঞাত 
স্ভীর ক্াাঘিধেশন হই 1 ভ্াহাদ! সর্কাশ্রথমে অর্থনীতি শু অর্থব্যবহার 
শান্পের আঁলোচন। 'আরম্ব করিলেন। জেমস মিল লিখিত “এলি- 

মেপ্টস৮ নামক স্বুস্তক তীহাদিগের প্রথম পাঠ্য পুপ্তক হয়। স্তীহা- 

দিশ্েকধ মধ্যে একজন এই পুস্তকের কিয়দংশ উচ্ৈঃস্বরে পাঠ করিতেন । 

পাঠ মানত হইলে সেই 'অংশের উপর তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইত। 

বীঙ্ছার যে ফোন বক্তব্য বা আপত্তি থাঁকিত অতি সামান্য হইলেও ভিনি 
তাঁছ। উশ্বাপন কদ্দিতেন। যতক্ষণ বা যতদিন সেই আপত্তির মীমাংসা 

না হইত, ততক্ষণ বা ততর্দিন পর্য্যন্ত তাহারা এতদ্বিষয়ক তর্ক ধিতর্ক 

হইতে ঘিরত হুইতেন না। এ্রইরূপে তীহার1 জেষ দের পুস্তক সমাপন 

রিয়া রিকার্ডে! বেলী প্রভৃতির পুস্তক পাঠ 'আরত্ত করিলেন। এই 

সধগ পৃগ্তক বিষয়ক তর্ক বিতর্ক উপলক্ষে অর্থনীতি ও অর্থধ্যবহার 

শা পন্বন্ধে অনেক শ্বীধীন ও নৃতন মত সকল তাহাদিগের মুখ হইতে 
খিনর্গত হইতে লাগিল। ঘবশেষে মিল. তাঁহার স্বাধীন শু বৃতন 

মতসফল **অখনীতিশাগ্সঘন্ধীগ অমীমাংসিত প্রশ্নীবলীর মীমাংসা” 
নাম পুত্তকাধারে প্রকাশিত করিশ্রেন। 

অঙথনীতিখান্ত সমাপন রিয়া তাহারা ন্যায়দর্শনের অধায়নে প্রবৃত্ত 
হইলেন। এইবার গ্রোটু তাহাদিগের ষছিত মিলিত হইঙ্সেন। 

স্তাছায়। প্রথমে আযাল_ডিচের পুগ্তক পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্ত 

 ইছীর উপর বিরদ্ত হইয়া! অচিরকাল মধ্যে যেসছুয়িট ভিউ 'টিউ লিখিত 
না্বার্শন অধ্যয়ন আরষ্ত করেমন ইহা দমাপ্ত করিয়া প্রথমে হোয়ে 



মিলের আত্মুশিক্ষা । | ৪8৯ 

টূলির ন্যায়দর্শন এবং অবশেষে হব.সলিখিত “কম্পিউটেসিও সিব. 

লঙ্জিক1” নামক পুস্তক পাঠ করিয়া এই বিভাগ সমাপ্ত করিলেন । 
এবারেও পূর্বের ন্যায় অনেক পূর্বপক্ষ উদ্ভাবিত ও তাহাদিগের 
মীমাংস! নিম্পাদিত হইল । ' মিল. পরিণত বয়সে ন্যায়দর্শন বিষয়ে থে 
পুস্তক রচন! করেন, তাহ! অনেক পরিমাণে এই সকল তর্ক বিতকের, 

ফল। | | 
মিল. ও তাহার সহাধ্যায়িবর্ণ ন্যায়দর্শন সমাপগু করিয়া মনোবিজ্ঞান- 

শাস্ত্রে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হা্টেলের পুস্তকাবলী স্ীহা- 

ধ্দিগের প্রথম পাঠা পুস্তক হইল । হার্টেলের পুস্তকসকল সমাপ্ত হইলে 

স্তাহাদিগের সভ। কিছু কালের জন্য বন্ধ হয়। অবশেষে জেমস মিলের 
“আযানালিসিস্ অব. দি মাইও” নামক পুস্তক প্রকাশিত হইলে ইহার 
অধ্যয়নের নিমিত্ত তাহারা পুনঃদঘমবেত হন। এইবার তীহাদিগের 

সহাধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। এই সহীধায়নকালীন তর্ক বিতর্ক হইতেই 
মিলের স্বাধীন ও নূতন মতসকল উদ্ভাবিত হয়। এতদিন স্তাহীর৷ 
অতি নিভৃতভাবে বক্তত! অভ্যাস করিতেছিলেন। এক্ষণে ৯৮২৫ 
হইতে ৯৮৩০ খীষ্টাৰ পর্য্স্ত তাঁহারা প্রকাশ্য স্থলে বক্তংতা করিতে 

লাগিলেন। রীবেক, চার্লস অষ্টিন উইলিয়ম. টম্ সন, লর্ড ্লারতুন,, 
গেল. জোন্স, থির_ লওয়াল্, মেকলে, মন্ধলক্, উইল বারফোর্স, হাইড, 

রোমিলী, লড” সিডেনহাঁম, বুল ওয়ারগৃফন্বদাঙ্ক, হেওয়াড? সী, কক্- 

বরন, মরিস, ীর্নিং প্রভৃতি অনংখ্য পত্তিতমণ্লী এই সকল প্রকাশ্য 

বক্তৃতায় অংশ লইতে লাগিলেন। উন্নতিশীল ও স্থিতিশীল ছুই দলের 

ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। প্রত্যেক দলকেই স্বমতের পরি- 
পোষক গভীর ও ছূর্ভেদ্য যুক্তিসকল প্রদর্শন করিতে হইল। প্রত্যেক 

দলেরই প্রতিপক্ষদলের যুক্তি সকল খণ্ডন ও তাহার্দিগের মতসকলের 
ত্রমসক্কুলতা প্রদর্শন করিতে হইত | তর্ক ধিতর্কে সকলেরই, বিশেষ 
মিলের, অতিশয় উপকার দর্শিয়াছিল | কিন্ত ইছাতেও মিলের বাগ্মি- 

তাশক্তি জন্মে নাই। তিনি কখনই অনর্গল বক্তৃতা করিত্তে পাঁরিতেন- 
সা) তাহাকে বক্তৃতা সকল লিখিয়া আনিতে হইত ।. তথাপি তাহার 



৫০ জন্ উয়ার্ট মিলের জীবনবৃ্ত । 

বক্ততামকল স্মরগর্ভ হওয়া প্রায়ই শ্রোতৃবর্গের হৃদুয়গ্রাহিণী হইত । 
এইরূপ প্রকাশ্য রক্তুতা সকল প্রস্তুত করিতে তাহার অনেক সময় 

র্য়িত. হটুত। এই জন্য তিনি ১৮২৮ খ্বীষ্টান্স হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার 
বিভিউ লিখিতে বিরত হইল্সেন। এই রিভিউ এক্ষণে অ্বতি ছুরবস্থায় 
গতিত হইয়াছিল। যদিও ইহার প্রথম সংখ্যার বিক্রয় যথেষ্ট হইয়াছিলঃ 
তথাপি ইহার মিয়মিত আয় ইহার ব্যয়নির্বাহে কখনই পর্ধ্যাপ্ত হয় নাই। 

এই জন্য ইহার বায় সংক্ষেপ করা হইল। সম্পাদকদয়ের অন্যতর 

সদরন তাহার পদ পরিত্যাগ করিলেন। জেমস মিল, 

মিল. এবং অন্যান্য ফাহার! অর্থ লইয়! ইছাতে লিখিতেন? এক্ষণে 

ইহাতে নিঃস্বার্থ ভারে লিখিতে আরস্ত করিলেন। তথাপি ইহার 

আয়--বায়নির্বাহে সমর্থ হইল না। স্তুতরাং নূতন বন্দোবস্তের 

প্রয়োজন হুইল | জেম্স মিলের এ বিষয়ে বাউ্রিডের সহিত অনেক 

কথোপকথন হইয়াছিল! বাউরিউও বেতনভোগী ছিলেন। 

জেম্্প মিল্ ও মিলের ইচ্ছ! ছিল যে বাউরিঙ তীহার কর্ন পরিত্যাগ 
করেন এরং এক জন অবৈতনিক সম্পাদক তাহার পদে অভিষিক্ত 

হন। রাউরিঙ তহাদিগের নিকটে এ বিষয়ে সক্মত হইলেন । কিস্ত 
তিনি ভিতরে ভিতরে অপরের সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিলেন | 

ইহাতে জেম্ন মিল্ ও মিলু উভয়েই অতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং উক্ত 
রিতিউয়বের সহিত স্রাহাদিগের সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ্র করিলেন। 

০০০ 

ওয়েষ্টমিনিষ্টার বিভিউএর সহিত সংশ্রঘ পরিত্যাগের পর মিল্লের 
লেখনী কিছুদিনের জন্য বিশ্রীস্ত হইল। এই বিজাঘ়ে তাছ্ার চিন্তা- 
কল অতিথয় গরিপর ও পরিণত হইয়া উঠে। এই রিআম না পাইলে 

কাহার মানসিক বৃত্তিসকাম এতদূর তেন্বস্থিনী হইত কি না সন্দেহ । 
খাই অবলরকাবে স্বীহীর চিন্তাবকববাহ্য জগৎ হইতে গত্যানত হট়া 



মিলের মানিক শঙ্কট । ৫১ 

স্বকীয় অন্তর্জগতের গৃড় গণনায় নিমগ্র হইল । ১৮২১ থৃষ্টাকের শীত- 
কালে ধধন মিল্ বেনখামের গ্রন্থগকল পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, 

বিশেষতঃ যৎকালে ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ প্রাছভূত হয়, সেই সক 
হইতেই প্রকৃত শ্রস্তাবে মিলের জীবন লক্ষ্যবিশিষ্ট হয়| এতদিন ইহ! 

সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য-শূন্য ছিল। এখন হইতে জগতের মঙ্গল সাধন করা 
জগতের কুসংস্কার অপনীত করা-__তাহার জীবনের একমাত্র গক্ষা হইয়! 

উঠে। তাহার সখ, তাছার সন্তোষ-_-এই লক্ষ্যের:সহিত গ্রথিত হইয়া 

গেল। যাহার এই ব্রতে ব্রতী, এই ব্রতের অনুষ্ঠান বিষয়ে তিনি তাহা- 

দিগেরই সহানুভূতির প্রার্থী হইলেন। তিনি এখন হইতেই এই 
ব্রতের অনুষ্ঠানোপষোগি উপকরণসকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। 

একদিন অকল্মাৎ তাহার হদয়াকাশে এক খান চিস্তামেঘ সমুদিত হইয়! 

ভাহার সুখ-হূর্ষয আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তাহার মনে সহসা এই 

প্রশ্ন উখিত হইল, “মনে কর তোমার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সংসাধিত 

হইল) তুমি ষে সকল সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের 
জন্য এতদুর ঘনত্ব করিতেছ, সে সমস্ত এই মুহূর্তেই মংসাধিত হইল) 
ইহাতেই কি তোমার অপরিসীম আনন্দ ও স্ুধের উৎপত্তি হইবে ?” 
সহস। অনিবাধ্য আত্মজ্ঞান উত্তর করিল «ন। 1”, এই উত্তরে শীঁহার 

হয় অস্তরে বিলীন হইল। যে ভিত্তির উপর তাঁহার জীবনগৃহ নিশ্মিত 

হইতেছিল, তাহা! সহস! ভূতলশাযিনী হইল। তিনি দেখিলেন 

যে যাহা তাহার জীবনের লক্ষা,_তাহাঁর গ্রাণ্তিতে সুখের 

আভাব। যাহার প্রাপ্তিতে সুখের অতাব, তাহার অন্ভসরণে 

কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না। ন্মৃতরাং মিশ্গেরও জীবের লক্ষা সংসাধনে 
প্রবৃত্তি রহিল না। কিছুদিনের জনা তাহার জীবনতরি কর্ণধার-শৃন্য 

হইল মিল ভাবিলেন এই চিস্তামেঘ তাহার হ্ৃদয়াকাশ হইতে 

শীঘুই অপস্যত হইবে! কিন্ত তাহ! হইল না। শ্রাস্তিদায়িনী মিড্র| 
তাহার হৃদয়ে ক্ষণিক মাত্র শান্তি প্রদান করিল। তিনি জাগরিত 

হইলেন! হতাশা তাহার হৃদয়কে পূর্ব্ববৎ জঞ্তরিত করিতে লাগিল। 

তিনি যে কার্ষ্যে, যে সভায় গমন করিতেন; গতীর হতাশ ভাব তাহার 



৫২ জন. ষ্টয্লাট” মিলের জীবনবৃত্ত। 

মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইত। জগতের অসংখ্য প্রলোভনপরম্পরাঙ 

তাহার অস্তর্নিগৃহিত গভীর বেদনাকে বিস্মতিজলে ভাসাইতে পারিল ন1! 

এই মেঘ ক্রমেই গাট়তর হইতে লাঁগিল। তিনি পুস্তকরাঁশিতে চিত্তের 

বিনৌদনোপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পুস্তক পাঠে তাহার 

মনে আর পূর্বের ন্যায় ভাবোদয় হইল না। বোধ হইল যেন তাহার 
মানবপ্রেম ও উৎকর্ষপ্রিয়ত1 একবারে পর্যবসিত হইল। তিনি নিজের 

গভীর ঘেদন1 কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে ভাল বাসিতেন ন! । তিনি 

জামিতেন যে, অপরের নিকট তাহার এই যন্ত্রণার বিশেষ কারণ নাই। 

সুতরাং নিষ্কারণ যন্ত্রণা কাহার ও সহানুভূতি উদ্ভূত করিতে পারে না| এ 

অবস্থায় সদুপদেশ অতিশয় প্রার্থনীয়; কিন্তু কাহার নিকট যাইলে 

সেই সছৃপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, তিনি জানিতেন না। কোন নিবার্ধ্য 

বিপদ পড়িলে, তিনি পিতার নিকটই সাহাধ্য প্রার্থনা! করিতেন। 

কিন্ত এরূপ অনিবার্ধ্য কারনিক বিপৎপাতে তাহার, নিকট সাহায্য 

প্রার্থন। নিতান্ত হাস্যকর । তিনি জানিতে পারিলেন যে তাহার হদয়ে 

যে গভীর চিস্তাত্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; পিতা তদ্বিষয়ে কিছুই অবগত 

নহেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, পিতা অবগত হইলেও তীহা দ্বারা এ 

রোগের প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই। তাহার শিক্ষা! সম্পূর্ণরূপে পিতৃ- 

পরিশ্রমের ফল; পিতা শ্বপ্নেও ভাবেন নাই যে সে শিক্ষার পরিণাম 

এরপ বিষময় হইবে। মিল্ এই সংবাদ দিয়া পিতার হৃদয়ে যাতনা 
দিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি জানিতেন যে তাহার রোগ এক প্রকার 

অচিকিৎস্য অথবা পিতৃ-চিকিৎসাতীত হুইয়। দ্রাড়াইয়াছে। তাহার 

বন্ধুবর্গের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না, ধাহার নিকট তিনি হৃদয়ের 

যাতন। ব্যক্ত কৰিলে সহানুভূতি পাইতে পারিতেন। ম্ুতরাং এ বিষয়ে 

তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই হতাশা বলবতী হইতে লাগিল । 

মিল যে শিক্ষা! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাম 

জন্মিয়াছিল, যে সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার নৈতিক মানসিক ভাবই 

আমাদের সংস্কারের (48300186107) ফল; আমাদের য়েকোন বিষয়ে 

প্রীতি এবং ঘে কোন বিষয়ে বগা জন্মে, আমর] ষে কোঁন বিষয়ের 
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অনুষ্ঠান ও চিস্তনে সুখ এবং কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান ও চিস্তনে ছুঃথ 
অন্ুভব করি, তাহার কারণ এই যে আমাদের শিক্ষা আমাদিগকে 
বলিয়া দিয়াছে যে এই এই কার্য্য করিলে আমরা সী এবং এই এই 

কাধ্য করিলে আমরা অস্থী হইব। সুতরাং আমরা শিক্ষাবলে বাল্য 

হইতেই কতক গুবি কার্ষ্যের মহিত ছুঃখ ও কতকগুলি কার্ষের সহিত স্থখ 
সংশ্লিষ্ট করিয়া ফেলি। বস্ত ও কার্য্যের সহিত সুখ দুঃখের এরপ শিক্ষা 

জনিত অনিচ্ছারুত সংশ্লেষণের নামই মংস্কার। জেম স মিল, সর্ব্বদ1 বলি- 
তেন যে,ষে কার্ধ্য দ্বারা জগতের অসংখ্য লোকের মঙ্গল পংসাধিত হইতে 

পারে, তাহার সহিত সখ, এবং যে বস্ত ও কার্য্য দ্বারা জগতের অসংখ্য 

লোকের অনিষ্ট সংঘটিত হইবার সম্তাবনা তাহার সহিত দুঃখের, সংস্কার 
দৃঢ়সম্বদ্ধ. করাই শিক্ষার প্রধান কার্ধ্য। মিল পিতার এই মতের 

সম্পূর্ণ পরিপোষণ করিতেন। কিন্তু জেম্স-_গ্রাশংস1 ও নিন্দা এবং 

পুরস্কার ও শান্তিম্বরূপ যে পূর্বপরম্পরাগত উপায় দ্বারা এই সংস্কার 
বদ্ধমূল করিবার মত প্রকাশ করিয়াছেন, মিল, সে মতের সম্পূর্ণরূপে 

পরিপোষকত করেন নাই! তিনি বলিতেন যে এই রূপ বলপূর্ব্বক 

কোন সংস্কার জন্মাইলে তাহা চিরস্থারী হইলেও হইতে পারে, কিন্তু 

তাহার স্থার়িত্বের উপর কখন নির্ভর করিতে পারা যায় না। সুতরাং 

এই সংস্কার চিরস্থায়ী করিতে হইলে স্থথ ও দুঃখের সহিত বস্ত ও 

কার্ধের যে নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ সম্বন্ধ সেইটাই যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা 

প্রতিপন্ন করিয়! দেওয়া উচিত। বিশ্লেষণ শক্তি (০০৮ ০ 4১08- 

1759) এই নিত্য ও ম্বভাবসিদ্ক সঙ্বন্ধের প্রধান আবিফফারক; সুতরাং 

মনুষ্যের কপ্পন! ও হৃদয়ভাব বস্ত ও কার্য্যের সহিত সুথ ও দুংখের 

যে অস্বাভাবিক ও অনিত্য সম্বন্ধ সংঘটিত করে, বিশ্লেষণশক্তি তাহার 

মূলে কুঠারাঘাত করে। মিলের এই বিশ্লেষণশক্তি অতিশয় বলবতী 

হইয়াছিল। ইহাতে তাহার যেমন ইষ্ট তেমনি অনিষ্টও সংঘটিত 

হইয়াছিল। মনুষ্যের অধিকাংশ সুখ ও ছুঃখ কপ্পনা-বিজত্তিত। মন্থ- 

ষ্যের কাধ্য ও প্রব্যজাতের সহিত নিত্যসন্বদ্ধ স্থথ ও হুংখের পরিমাণ 

অল্প। জগতে অনিত্য অস্বাভাবিক ও কল্পনাবিভূত্তিত স্থখ ছুঃখের 



৫৪ জন্ ইয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

পরিমাণই অধিক। মনুষ্যের জীবনকে এই শোষোক্ত প্রকার সুখ 

ও দুঃখের সহিত বিয়োজিত কর, ইহা জীর্ণ অরণ্য ও জল-বৃক্ষাদিশূনা 
মরুভুমিবৎ প্রতীয়মান হইবে। মিলের হৃদয় এই বিশ্লেষণশক্তি বলে 

নীরস ও গু হইয়া পড়িয়াছিল। দয়া) ন্সেহ, মমতা প্রভৃতি ষে 
সকল কোমল গ্রন্থি পরম্পরের হৃদয়কে পরম্পরের সহিত গ্রথিত করে, 

ত্বাহার বিশ্লেষণশক্তি সে সকল গ্রন্থির ছেদ সাধন করিয়াছিল তিনি 
জানিতে পারিলেন যে হৃদয়ে এই কোমলতর বৃত্তিসকল বলবতী থাকিলে 

তিনি অধিকতর স্থথী হইতে পারিতেন? কিন্তু এই জ্ঞান তাহার 

ভ্বদয়ে সেই কোমলতর বৃত্তিসকলের অবতারণা করিতে পারিল না। 
দয়, স্নেহ, প্রেম? তক্তি প্রভৃতি কোমলতর বৃত্তি সকল তদীয় বিশ্লেষণ- 
শক্তির উজ্জল কিরণে অন্তহিত হইয়া গেল। দয়! স্বেহ প্রভৃতির 

সহিত মিলের আত্মাভিমান ও গৌরবপ্রিয়তাও বিলীন হইল । তাহার 

কার্য্ের উদ্ডেজক আর কিছুই রহিল না। এইরূপে তিনি আত্মবিষয়ক 

ও পরবিষয়ক উতয় প্রকার সুখেই বঞ্চিত হইলেন। ইচ্ছা করিলেন 

জীবন নৃতন ভাবে পুনরারস্ত করেন, কিন্তু তাহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবার 
মস্তাবন! ছিল না| 
১৮২৬--৭ খীষ্টাে যখন এই সকল গভীর চিস্তায় তাহার হৃদয় আন্দো- 

লিত হইতেছিল, তখনও তিনি আপনার নিত্য দৈনিক পাঠনায় বিরত 

হন নাই। পাঠনা তাহার এরূপ অভ্যাসগত হইয়াছিল যে 

ইহার নিত্য অনুষ্ঠান হইতে বিরত হুওয়। তাহার পক্ষে ক্লেশকর 
হইত | তিনি একপ মানসিক অবস্থাতেও তাহাঁদিগের 
তর্কসভার জন্য কয়েকটা উৎকৃষ্ট বক্ততা। রচনা করেন। কিন্ত 
যেমন কোন সচ্ছিন্র পাত্রে অমৃতবর্ষণ করিলে তাহা অবিলম্বেই অস্তহিতি 
কইয়া যায়, সেইরূপ আশা! ব্যতীত, লক্ষ্য ব্যতীত, মনের ্কত্তি ব্যতীত, 
মিলের কার্ধ্য-প্রবণতা ক্রমেই নিশ্রভ হইতে লাগিল। . জীবন তাহার 
নিকট দিন দিন ভার বোঁধ লাগিল । একদিন তাহার মনে এই প্রশ্ন 

সমুদিত হইল “যখন জীবন এরূপ ছূর্ভর বোধ হইতে লাগিল তখন আর 
আমি ইহা কত কাল বহন করিতে পারিব ?” স্তীহার মন হইতেই আবার 
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ই উত্তর বহির্গত হইল “তুমি এই দুর্ভর জীবন এক বৎসরের অধিক- 

ফাল বচন করিতে পারিবে কি ন| সন্দেহ |” কিন্তু সৌভাগ্যন্রমে এক 
ঘৎসর কাল অত্তীত না! হইতেই আঁশাহ্ুর্যের একটা শুক্র রশ্রি তাহার 

তমসাচ্ছস্ন হৃদয়কে কিঞ্চিং আলোকিত করিল। এক দিন তিমি 

মার্্মন্টেলের জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে গ্রন্থের যে স্থানে-_বাল্যা- 

বস্থায় মার্ঘন্টেলের পিভৃবিয়োগ, এবং পিতৃবিয়োগে জননী ও ভ্রাভূ- 
ভগিনীগণের বিলাপ শ্রবণে ও ছুরবস্থা দর্শনে মান্মন্টেলের হৃদয়ের 

বিগলিত ভাব ও তৎকর্তৃক পরিবারবর্গের সাত্বনা--এই সকল ঘটনা 
লিখিত ছিল সেই স্থানে সহসা উপনীত হইলেন। বিষুক্ত পরিবারের 

হৃদয়ভাব ও শোচনীয় চিত্র মিলের অন্তরে পরিক্ষ্টরূপে অস্থিত হইল। 

অনুভূতি-সমুস্তঁত অস্রধারা প্রবলবেগে তাহার গণস্বল বহিয়। পড়িল। 

এই মুহূর্ত হইতে সাহার ভ্বদয়ের ছুঃখতার কিঞ্চিৎ উপশমিত হুইল1 
ভাহার হৃদয় শু ও ভাঁবশূন্য বলিয়া তাহার মনে যে যাতন| হইতেছিল, 

এক্ষণে তাহা অস্তহিত হইল। হতাশ তাহার হৃদয়কে আর নিপীড়িত 
করিতে পারিল না। এখন হইতে তিনি আর আপনাকে পাষাণবু 
মনে করিলেন না। তাহার প্রতীতি জন্মিল ষে তাহার অন্তরে এমন 

পদার্থ এখনও বিদামান আছে যাহাতে তিনি স্থুণী হইতে পারেন। 

তাহার যাতনা অপরিহার্য ও অনিবার্ধ্য নছে-_যে মুহূর্তে তাহার অন্তরে 
এই বিশ্বাস জন্মিল, সেই মুহূর্ত হইতেই জীবনের সামান্য ঘটনাতেও 

তিনি কিঞ্িৎ পরিমাণে সুথ পাইতে লাগিলেন । স্থ্য্যকিরণ, গগণমণ্ডল, 

্রন্থরাশি, কথোপকথন প্রভৃতি সাধারণ বস্ত ও কাধ্যও তাহার 

প্রফুল্লতার কারণ হইতে লাগিল। আত্মমতের সমর্থন ও সাধারণ 

হিতের অনুষ্ঠানের জন্য তিনি পুনরায় উত্তেজিত হইতে লাগিলেন। 

এই রূপে ক্রমে ক্রমে তাহার অন্তর হইতে চিস্তা-মেঘ তিরোহিত হইল 

এবং জীবন তাহার নিকট পুনরায় সজীব বোধ হইতে লাগিল। যদি 
ইহার পর আরও কয়েক বার তাহার অন্তর এই চিস্তামেঘে আচ্ছন্ন হয় 
তথাপি ভিনি এই সময়ের ন্যায় জীবনের আর কোন ভাগে এরপ গুর্ু-” 
তর ছুঃখভারে প্রপীড়িত হন নাই। 



৫৬ জন্ ,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত । 

এই সকল ঘটনায় মিলের মতে ছুইটী পরিবর্তন সংঘটিত হয়। 

গ্রথমতঃ জীবন সম্বন্ধে তাহার পুর্বে এই মত ছিল যে আত্মস্থখই মানব 

জীবনের সমস্ত কার্ষের নোদক ও একমাত্র লক্ষ্য। কিন্ত এক্ষণে 

এই মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সংঘটিত হইল। তাহার বর্তমান মতে 
আত্মন্থথ--কাধ্যের অবাবহিনত লক্ষ্য নহে ) যাহারা আত্মস্থখকে কার্য্যের 

অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করে, তাহারা কখনই সুখী হইতে পারে ন।। 

ধাহারাপরের'সথ ও পরের উন্নতি আত্মকার্ধ্যের অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করে 

ভাহারাই প্ররুত স্থবী। আত্মস্থথের অন্বেষণে আজীবন পরিভ্রমণ কর, 

কখনই জ্ুখ পাইবে ন1) পরের ছুঃথ বিমোচনে, পরের সুখ বন্ধনে ও 

বিজ্ঞানাদির আলোচনায় সতত নিরত থাক, মুখ আপনা হইতেই 

আনিবে। পরের ছুঃখ বিমোচন ও পরের স্ুখবর্ধন তোমার গন্তব্য 

স্থান হউক ) পথিমধ্যে এত আনন্দ ও এত স্থখ পাইৰে যে জীবন 
প্রার্থনীয় বলিয়া! বোধ হইত কখন আত্মস্থথের জন্য ব্যগ্র হইও 

মা, কখন অন্তরে আত্মন্থখের অস্তিত্বের অনুসন্ধান করিও না । কারণ 

স্থখ,ব্যগ্রতা ও অনুসন্ধিৎস। সহিতে পারে না । যখনই তোমার 

মনে উদ্দিত হুইবে "আমি কি সুখী? তখনই সুখ অপস্থত হইবে। 

ফলতঃআত্ম-বহিভূতি কোন বিষয় জীবনের উদ্দেশ্য না হইলে সুখ নাই। 
এই নূতন মত,এখন হইতে মিলের জীবনবিজ্ঞানের মূলভিত্তিশ্বরূপ হইল। 
মিলের মত বিষয়ে যে দ্বিতীয় পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহা এই;--এত : 

দিন তিনি বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মরণশক্তি প্রভৃতি মানমিক বৃত্তিনিচয়ের পরি- 

মার্জনকেই শিক্ষার প্রধান ও একমাত্র অঙ্গ বলিয়া! মনে করিতেন; এত 

দিন তিনি দয়া স্নেহ, প্রেম,তক্তি প্রস্ৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়ের পরি- 
মার্জনার বিশেষ আবশ্যকত1 উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এখন হইতে 

তিনি বুঝিতে পারিলেন যে শিক্ষার, সম্পূর্ণত1 বিধানে উভয় প্রকার বৃত্তিনি- 
চয়ের পরিমাজ্জনারই বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে; উভয়প্রকার বৃত্তিনিচ- 

য়ের সামপ্রস্য বিধান করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য; মানসিক বৃত্তিনিচয়ের 

পরিপোষণ জন্য যেমন গণিত বিজ্ঞানাদির প্রয়োজন, সেইরূপ হৃদয়ের 

কোমল বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণ জন্য কবিতা, নাটক, নবন্যাস, স্গতী 



মিলের মানিক শঙ্কট। ৫৭ 

ও চিত্রবিদ্য! প্রভৃতিরও প্রয়োজন। মিল. বাল্যাবধিই সঙ্গীতপ্রিয় 

ছিলেন ) সঙ্গীতের মোহিনীশক্তি আশৈশব তাহার হৃদয়কে আকৃষ্ট 
করে। তিনি বলিতেন সঙ্গীত অন্তরে কোন নূতন ভাবের অবতারণা 

করে ন। বটে, কিস্তু অন্তরে যে সকল উন্নত ভাব সশ্ানভাবে অবস্থিত 

থাকে, ইহ। তাহাদিগকে উত্তেজিত ও পরিপুষ্ট করে । মিল. এখন হইতে 
কবিতার আলোচনা আরম্ত করিলেন । ১৮২৮ গ্রীষ্টাব্ে তিনি সর্ব 
প্রথমে ওয়ার্ডনওয়ার্থ ও বাইরন্ পাঠ করেন। মিল, স্বয়ং যে ভুঃখ- 

প্রবণতা (11619701011) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, বাইরণের 
চাইল্ড হেরলড ও ম্যানফেডও সেই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন ) 
সুতরাং বাইরন্ পাঠে তাহার ছুঃখ বই স্থখ পাইবার সম্ভাবনা ছিল না| 

কিন্তু ওয়ার্ডনওয়ার্থের স্বভাববর্ণনা ধিশেষ রূপে তীহার চিত্বাকর্ষণ 

করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ গুদ্ধ স্বভাব বর্ণনা দ্বারাই মিলের এতদুর চিত্বা- 
কর্ষণ করিয়াছিলেন এরূপ নহে) শ্বভাবসৌন্দরধ্য দর্শনে হৃদয়ে যে 
সকল অনির্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হয়, সেই কলের চিত্রীকরণ 

দ্বারাই তিনি মিলের এত প্রিয় হইয়াছিলেন। ওয়ার্ডনওয়ার্থ পাঠে 

তিনি সর্ধপ্রথমে জানিতে পারিলেন যে গ্রক্কৃতি পর্য্যালৌচনাই অন্ত 

স্গথের আকর। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থই তাহার কবিত্ব-শূন্য হাদয়ে কবিত্ব 
উদ্দীপিত করিতে সক্ষম হন। এরং এই জন্যই তিনি ওয়ার্ডস্ওয়ার্গ 

অপেক্ষা মহ! মহ! কৰি স্বত্বেও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থেরই বিশেম্ন পক্ষপাতী 
ছিলেন। রাইরন. অপেক্ষা ওয়ার্ডসওয়ার্থের উৎকর্ষ খ্যাপন করিতে 

গিয়া তাহার অনেক পুরাতন বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ববিচ্ছেদ্দ ও অনেক 

নৃতন বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ব সংঘটিত হয়। ৰাইরন, ও ওয়ার্ডম্ 

ওয়ার্থের পরস্পরের কবিত্বশক্তি লইয়া তর্কসভায় তাহাদিগের 

বিশেষ বিতক্ণ উপস্থিত হয়। মিলের পূর্বরবন্ধু রীবক, বাইর- 

ণের, ও মিল ওয়ার্ডন্ ওয়ার্থের উৎকর্ষ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা 

প্রতিপন্ন করেন। এই সময় হইতে রীবকের সহিত মিলের বিচ্ছেদ 

দিন দিন পরিবর্ধিত হইতে লাগিল । যে সময় রীবকের সহিত মিলের 

বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, সেই সময় ফেডারিক মরিস এবং জন, ষ্টালি€ 



৫৮ উন, উ,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত 
নামক ছুই জন পর্তিতের সহিত তাহার নব সথ্য সংস্থাপিত হয়। 
মরিস. চিন্তাশীল ও ষ্টার্লিং বাগ্ী ছিলেন । মিল মাননিক উন্নতির 

জন্য কোলেরিজ এবং গেট প্রভৃতি জার্মান, পণ্ডিতগণের নিকট যের্প 
খনী ছিলেন, ইহাদ্দিগের মিকটও সেইরূপ খনী ছিলেন। ধর্দিও 

ফোলেরীজ নীতি বিষয়ে মরিসের গুরু ছিলেন), তথাপি ধীশক্তি 

বিষয়ে তদপেক্ষাঁ মরিসের উৎকর্ষ অবিসদ্বাদিত। মরিসে তীক্ষ 

প্রতিভা গ্রবং শ্বতাব ও অভিপ্রায়ের সাধুতা নিবন্ধন তীছার প্রতি 
মিলের ভক্তি অতি গতীর ও অবিচলিত ছিল। ছালিং বুদ্ধি ও বিদ্যায় 

কোলেরীজ ও মরিস উভয়েরই শিধা ছিলেন। কিন্তু তাহার হৃদয় 

অতিশয় সরল, প্রেমময় ও প্রশস্ত ছিল| কি সামান্য কি গুরুতর 

সকল বিষয়েই স্তীহার সত্যপ্রিয়তা অতিশয় বলবতী ছিল | তাহার 
্বভাব অতি উদার ও উদ্যোগশীল ছিল। তিনি যে সকল মত অনত্রান্ত 

বলিয়। মনে করিতেন, সে সকলের সমর্থন জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতে- 

ও পরা মুখ হইতেন ন)। যদিও তিনি শ্বমতের পরিপোষণের জন্য 
সতত বদ্ধপরিকর ছিলেন, তথাপি তিনি বিরুদ্ধ মত বা তদবলম্ী 

ব্যক্তিগণের প্রতি কখন অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন না । স্বাধীনতা ও 

কর্তবাকারিতা তাহার কার্য্যআোতের নিয়ামক ছিল। এই সকল কারণে 
ই্টালিং অচিরকাল মধ্যেই মিলের হৃদয়াপহারক হইয়। উঠিলেন। মিল. 
স্বয়ং শ্বীকার করিয়াছেন যে আর কাহারও সহিত তীহার বন্ধুত্ব এত 

ঘনীভূত হয় নাই। যদিও মিলের সহিত ষ্রার্লিঙের সর্বদা মতভেদ 
সংঘটিত হইত, তথাপি তাহাঁদিগের এই গভীর সখ্যভাব কখন বিচলিত 

হয় নাই। 
১৮৯৯ খ্রীষ্টাববের পর মিল্ তর্ক সভা হইতে অপস্ত হইলেন । 

অনেক তর্ক বিশ্তর্ক ও অনেক বক্তৃতার পর বিশ্রাম তাহার অতি- 

জয় প্রীতিকর হইল; তিনি কিছুদিন নির্জনে পাঠমার অনুশীলনে 

ও চিস্তাশক্তির পরিমাজ্জঞনে বিশেষ স্থুখাস্থতব করিতে লাগিলেন । 

তিনি বাল্যাহৃত পুরাতন ও শিক্ষিত মত সকল দ্বার যে সৌধরা্জি 
নির্মিত করেন, এই পরিবর্তনকালে তাহার স্থান স্থান প্রতিদিনই 



মিলের উচ্চতর মোপাঁনে আরোহণ । ৫৯ 

জীর্ণ ও ভগ্ন হইতে লাগিল; তিনি প্রতিদিবই তাহাদিগের জী 
সংস্কার করিতে লাগিলেন ; রুখনই ইহাকে ভূতলশার়িনী হইতে দেন. 
নাই। নূতন মতের সমাগমে তিনি কথনই হতবুদ্ধি ও ইতিকর্তৃরারিমূঢ 
হইতেন না। তিনি এত পরিস্দটরূপে প্রাচীন. ও নৃতন মতের পরল্পুর 

সম্বন্ধ নির্ঘষ করিতেন, যে তাহাদিগ্নের পরম্পরের সহিত কখন সংঘর্ষ 

উত্থিত হইত ন। | 
১৮৩০ খীষ্টান্দে মিল্ ন্যায়দর্শন (1,029 ) বিযন্টর তাহার মত সকল 

কাগজে সন্নিবেশিত করেন । এই সময়ে কোবেরীত, গড, এবং কা: 
ইল প্রভৃতির রাজনীতি সংক্রান্ত গ্রস্থাবলী পাঠ করিয়! রাজনীতি সন্ধে 

তাহার মত সকলের অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। কিত্তু সেপ্ট্ 

সাইমন, ও তৎশিষাবর্গের রাজ্বনীতিবিষয়ক পুস্তক সকল পাঠ করায় 
তাহার মনে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ নূতন মতের আ্লাবিভ্গব হয়! 
৯৮২৯ ও ১৮৩০ খ্বীষ্টাব্ধে এই দকল গ্রস্থকারদিগের গ্রস্থাবলীর সহিত 
তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। ইহীদিগের রাজনীতি বিষয়ক মত সকলের 
তখন শৈশবারস্থা । তাঁহারা এখনও তাহাদিগের রাজনৈতিক বিজ্ঞানকে 

ধর্ঘপরিচ্ছদ পরিধান করান নাই । তাহাদিগের *সোসালিজম», প্রণাঙগী 
এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহার! কেবল পুত্রপৌন্রাদিক্রমে পিতৃপৈতা- 
মহিক সম্পত্তির ভোগাধিকার প্রণালীর যৌক্তিকত! বিষয়ে আপত্তি উত্বা- 
পন করিয়াছেন মাত্র । মিল সেণ্ট সাইযোনীয়দিগের সহিত সকল বিষয়ে 

এ্কমত্য অবলম্বন করিতেন না । কিন্ত ইহার! মানবজাতির ্বাভাবিকী 

উন্নত্বি বিধয়ে যে পরম্পরসমব্ক্রয় নির্দেশ করিয়াছেন, এবং ইতি- 
হাসকে জৈবনিক ( 08010) ও সাংশয়িক (0:29681) যে ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন, মিল্ সেই সকলের বিশেষ পরিপোষণ করিতেন । 

ইতিছবায়ের এই জৈবনিক বিভাগে মনুষ্যজাতি দৃঢ় প্রতীতির সহিত 
কতরুগুলি ভ্রান্ত বা আন্রাস্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়! পড়ে। এই সকল 

রিশ্বার তাহাদিগের সকল কার্য্যের উপর প্রতৃত্ব সংস্থাপন করে। এই 

বিশ্বাসপ্রভাবে তাহারা অনেক উন্নতিও সাধন করে | কিছুকাল পরে এই 
বিশ্বাসের ভ্াস্ততা৷ বাঁ অত্রান্ততা লইয়! অনেক তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়, 



৬ জন্ উয়ার্ট মিলের জীবনরৃত | 

এবং সেই সকল তর্ক বিতর্কের সন্থে সেই পুরাতন বিশ্বাস তিরোহিত 
হয়) কিস্তু তাহার পরিবর্তে কোন নূতন বিশ্বাস সংস্থাপিত হয় না। 

সুতরাং বিশ্বাসের অভাব হই! পড়ে। সমাজ ধর্ম ও রাজনীতি প্রভৃতি 
কিছুদিনের জন্য জড়ভাঁব অবলম্বন করে। ইতিহাসের এই ভাগকে 

ভীহারা সাংশগ্মিক নামে আখ্যাত করিয়াছেন । শরীক ও রোমীয় অনেকে- 
খ্বরবাদিত্ব (যতদিন সুশিক্ষিত গ্রীক ও রোমীয়গণ ইহ প্রকৃত প্রস্তাবে 

বিশ্বাস করিতেন ) ইতিহাসের একটা জৈবনিক বিভাগ ॥ ইহার পর যে 

সময়ে গ্রীক, দার্শনিকদিগের অবিশ্বাসমূলক মত সকল প্রচারিত হয়, 

সেই সময়কে ইতিহাসের একটা সাংশগ়িক বিভাগ বল! যাইতে পারে । 

আবার গ্রীষ্ট ধর্দ্ের প্রাচুর্ভাবের সহিত আর একটি জৈবনিক বিভাগ 

প্রচলিত হয়। অবশেষে লুথার কর্তৃক চিরপ্রচলিত ধর্সংস্কারের 

উচ্ছেদ এবং ফরাশি বিপ্লব দ্বারা সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক 

গ্রভৃতি সমস্ত গ্রাচীন সংস্কারের উচ্ছেদ__-এই ঘটনায় হইতে বর্তমান 

কীল পর্য্যন্ত সমস্ত ময়কে ইতিহাসের সাংশয়িক বিভাগ বলা যাইতে 

পারে। এই সাংশয়িক বিভাগ অচিরকাল মধ্যেই এক উন্নত জৈবনিক 

বিভাগ দ্বারা অপসারিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই 

মত গুলি যে সেপ্ট সাইমোনীয়েরাই আবিষ্কার করেন, এবূপ নহে। এ 

সকল মত বহুকাল হইতে সমস্ত ইয়ুরোপে, অস্ততঃ ফান্স ও জান্মাণিতে 

প্রচলিত হইয়। আপিতেছিল।' সেন্ট াইমোনীয়ের! কেবল ইহাদিগকে 

শ্রেণীবদ্ধ করেন মাত্র। এই সকল মত বিষয়ে সেন্ট সাঁইমোনীয়- 
দ্িগের যত গুলি গ্রস্থ বাহির হইয়াছিল, তন্মধ্যে অগষ্ট কম.ট লিখিত 
্রস্থখাঁনি সর্বোৎকৃষ্ট । এই গ্রন্থের টাইটেল পেজে অগষ্ট কমট 
আপনাকে সেন্ট সাইমনের শিষ্য বলিয়। পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থে 

তিনি মনুষ্যজাতির জ্ঞানবিভাগের তিনটী স্বাভাবিক ক্রম নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। সে তিনটা এই, প্রথমতঃ ধর্মযুগ (17901021081 ১৯ দ্বিতী- 

স্বতঃ দর্শনযুগ (31965758901), শেষতঃ প্রত্যক্ষযুগ (2০91৮%6)। 
তিনি বলেন সমাজবিজ্ঞানও এই নিয়মের অধীন । তীহার মতে 

সামস্ততন্ত্র ও ক্যাথলিকপ্রণালী, সমাজবিজ্ঞানের ধর্যুগ্গ বিভাগের 



মিলের উচ্চতর সোপাঁণে আরোহণ । ১ 

শেষ পারণাম মাত্র । প্রোটেষ্টান্টিজম দর্শনযুগবিভাগের আরম্ভ 
এবং ফরাসি বিপ্লবকালীন মতাবলী ইহার পরিণাম মাত্র। এই 
বিভাগ এখনও চলিতেছে । প্রত্যক্ষযুগ বিভাগ অচিরসমভাবী | 

এই বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ, মিলের বর্তমান মতের সহিত সম্পূর্ণরূপে 
সমঞ্জসীভূত হইল। মিল্ বর্তমান যুগের উচ্চ তর্ক বিতর্ক ও হূর্ববল 
বিশ্বাসের মধ্য দিয়া অচিরসস্তাবী প্রতাক্ষযুগের রমণীয় মুর্তি অবলোকন 
করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে এই প্ররত্যক্ষযুগ 

বিভাগে জৈবনিক ও সাংশয়িক উভয়যুগের সমস্ত গুণ একত্রীক্কত হইবে । 

এই যুগে জৈবনিক যুগের কর্তব্যান্ুুরক্তি ও সাংশয়িক যুগের অনিযন্ত্রিত 

স্বাধীন চিন্ত একত্র হইবে। এই সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তি অসংযত- 

ভাবে নিজের ্বাধধীন মত বাক্ত করিতে পারিবে, অপরের সখ বা 

স্বাধীনতার ব্যাঘাত সম্পাদন না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পূর্ণ 
স্বাধীনভাবে কার্য করিতে পারিবে; এবং কোন্টা ভাল ও কোন্টা 
মন্দ এ বিষয়ে একটা গভীর বিশ্বাস সকলেরই হৃদয়ে চিরঅস্কিত হইবে। 

কম্ট অচিরকা'ল মধ্যে সেপ্ট সাইমোনীয়দিগকে পরিত্যাগ করিলেন। 

এবং মিলেরও কমট বা তদ্রচিত রচনাবলীর সহিত কিছুকালের জন্য 

কোন পরিচয় রহিল না। কিস্তু মিল. সেন্ট সাইমোনীয়দিগের গ্রস্থাবলী 

পাঠে বিরত হইলেন না। এই সময় মসো গষ্টেভ ডি ইচথাল নামক 
এক জন প্রধান সেণ্ট সাইমোনীয় ইংলণ্ে আসিয়। বসতি করিতেছি-: 

লেন। ইহধর সহিত মিলের পরিচয়' হইল এবং ইহার নিকট তিনি 
সেণ্ট সাইমোনীয়দিগের ক্রমিক উন্নতি বিষয়ে বিশেষরূপে অবগত হুইতে 
লাগিলেন। ৯৮৩০ খ্বীষ্টান্দে মিল্ বাজার্ড এবং এন্ফান্টিন্ নামক 

ছুই জন সেন্ট সাইমোনীয় অধিনায়কের সহিত পরিচিত হন। ইহার! 
*“ সোসালিজম্ ৮” মত সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন, মিল, তৎ 

সমস্ত অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। ইহ্ণীর্দিগের ম্ত- 

সকলের সার নিম্নে সংগৃহীত হইল:_-(৯) প্রথমতঃ তাহারা 

বলেন ভূমির উপর ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ব এবং দানবিক্রয় প্রণালী সম্পূর্ণ 

তন্বাভাবিক ; (২) ক্তাহাদিগের মতে সমাজের সমস্ত পরিশ্রম ও ধন 
৬ 



৬২ জন্ ,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

জনলসাধারণের উপকারে নিয়োজিত হওয়া উচিত; সমাজের সমস্ত 

লোঁককেই আপন আপন ক্ষমতানুনারে গ্রন্থকার, শিক্ষক, ও কৃষক, 

প্রভৃতির কার্য্য সম্পাদন করা উচিত; এবং সকলের সমবেত পরিশ্রম 

দ্বারা উপাজ্জিত ধন এক স্থানে সংগৃহীত হইয়া! ব্যক্তিবিশেষের 

ক্ষমতানুদারে সকলের মধ্যে বিভক্ত হওয়া উচিত। মিল ইহ 
দিগের উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা! ও অভিলষণীয়তা৷ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি 

করিতে পারিতেন; কিন্তু যে সকল উপায়দ্বার] তাহারা এই উদ্দেশ্য 

ংসাধিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অভীষ্টফলোৎপাদনের 

সম্পূর্ণ অন্থুপোযোগী বলিয়া! মনে করিতেন, এবং কেহ যে কখন 

এই অভীষ্ট সংসাধিত করিতে পারিবেন তদ্বিষয়েও স্তাহার সম্পূর্ণ 

সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাহার বিশ্বাস ছিল যে সমাজের এই উৎরুষ্ট 

আদর্শ লোকের নয়নসমক্ষে ধারণ করিয়া! রাখিলে, এক সময়ে 

না এক সময়ে, সমাজ এই আদর্শের সমীপবর্তী হইবে। আর একটী 

বিষয়-_যাহার জন্য লোকে সেন্ট নাইমোনীয়দিগের বিশেষ নিন্দা করিত 

এবং মিল_ বিশে ভক্তি করিতেন-_-এই যে ইহারা অসীম সাহস ও 

স্বাধীনতার সহিত পারিবারিক-সন্বদ্ধ-বিষয়ক চিরপ্রচলিত কুসংস্কার 

সকলের মূলে সর্ধপ্রথমে কুঠারাঘাত করেন। কোন সমাজ-সংস্কারক 
অদ্যাৰধি এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। 

ইহ্থীরাই জগতে সর্ধপ্রথমে খ্যাপন করেন যেস্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই 

সকল বিষয়ে সমান অধিকার | ইহ'রাই স্ত্রীও পুরুষ উভয়ের পর- 

স্পরসন্বন্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ নৃতন শৃঙ্খলার উদ্ভাবন করেন। এই সকল 
কারণে জগৎ ইহ"দিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞত। পাশে আবদ্ধ । 

আমরা মিলের এই সময়ের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে গিয়া কেবল 

সেই সকল ঘটনারই উল্লেখ করিয়াছি, যাহাতে তাহার মতসকলে 

সম্পূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয; যাহাতে তাহার চিস্তাশক্তির স্পষ্ট বিক্ষংরণ 
ও উন্নতি উপলক্ষিত হয় । এতত্িমন্ব আরও অনেক বিষয়ে তাহার 

চিস্তাশক্তি পরিণত ও পরিমাজ্জি ত হয়। কিস্তু এই সকল বিষয় পৃথি- 

বীর নিকট নূণ্তন আবিষ্কার নহে। যে সকল বিষয় বহুকাল হইতে 
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পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়া আঁসিতেছিল, মিল. সে সকল বিষয় হয় | 

বিশ্বান করিতেন না) নয় অগ্রাহ্া করিতেন। যে সকল উপায় ছারা 

ভগতে দেই সকল বিষয় সর্ধ প্রথমে আবিফত হইয়াছিল, মিল, সেই 
দকল উপায় দ্বার! যখন শ্রয়ং সেই সকল বিষয় নবাবিষূত করিতেন, 
তখনই তাহাদিগের সত্যতা বিষয্বে তাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিত। 

এইরূপে মিল অনেক পুরাতন বিষয়_-যাহা তিনি পূর্বে বুঝিতে 

পারিতেন না ব! বিশ্বাস করিতেন না_-নৃতন ভাবে দেখিতে লাগিলেন। 

উদাহরণস্বরূপ নিয়ে ছুই একটার উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্বে 
তিনি অনৃষ্টবাদ (8861902) হইতে অবস্থাবাদ (7)০০6179 ০0£ 070017- 

80099) এবং স্বাধীন ইচ্ছাবাদের (10০99606 ০৫ 0:9০ 111) 

প্রভেদ কিছুই বুঝিতে পারিতেন না । এবিষয়ে তাহার মনের তাবসকল 

সম্পূর্ণ তমসাচ্ছন্ন ছিল। তীহার মনে এই তর্ক সমুদিত হইত যে 

যদি “যাহ! অনৃষ্টে লিখিত আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে, এই মত সত্য 

হয়, তাহ! হইলে মানব ইচ্ছু। স্বাধীন অর্থাৎ মনুষ্য যাহা ইচ্ছা তাহাই 
করিতে পারে, এই মত কিরূপে সত্য হইতে পারে? যদ্দি মনুষ্য অবস্থার 

দান এই মত সত্য হয়, তাহা হইলে "মানব ইচ্ছা স্বাধীন এই মত 

কিরূপে সত্য হইতে পারে ? আর যদ্দি যাহ! আনৃষ্টে লিখিত আছে, তাহা 

'ঘটিবেই ঘটিবে' তাহা! হইলে মন্ুষ্যের স্বভাব ও ব্যবহার অবশ্থা- 

সাপেক্ষ কেন হইবে? কারণ কোন অবস্থা সংঘটিত হওয়ার পুর্কেই 

যাহা ঘটবে তাহা স্থিরীকুত হইয়াছে। তিনি এই পরম্পর.বিসম্বাদী 

মত সকলের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিতেন ন।।--অথবা৷ ইহাদিগের 

কোন্টা মিথ্যা; কোন্টী সত্য তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেন ন1। তাহার 

মন সতত সন্দেহদোলায় দে|লায়মান হইত | “মনুষ্য যে সকল ঘটনার 

দাস, তাহাদিগের উপর তাহার কোন প্রভূত নাই+--মনুষ্যের শ্বভাব 

আনৃষ্ট দ্বার] পূর্বেই সংগঠিত হইয়াছে,-_*মনুষ্যের কার্ধযাবলী অদৃষ্ট 
ছার! পূর্বেই স্থিরীকত হইয়াছে+_-এই সকল চিস্ত1 তাহার মনে যেই 
উত্থিত হইত, অমনি তাহার হৃদয় আকুলিত হুইয়া উঠিত। অমনি-_ 

তিনি সমাজসংস্কারক হইবেন, তিনি ভ্গতের হিতসাধন করিবেন--এই 



৬৪ জন্ টয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

সকল চিররূঢ আশালত! সমূলে উদ্ম.লিত হইত। ইচ্ছা হইত তিনি 
এই সকল মত অগ্রাহ্য বলিয়া! মনকে সাত্বন! দ্নেন; কিন্তু তাহাও 

পারিতেন না। এইবূপে হতাশা-প্রপীড়িত হুইয়! ভাবিতে ভাবিতে 

ক্রমে তিনি এই বিষয়ে আলোক দেখিতে পাইলেন । তিনি দেখি- 

লেন যে যেমন মনুষ্যের শ্বভাব ও চরিত্র অবস্থ! দ্বার সংগঠিত হয়; 

সেই রূপ অবস্থা সকলও মনুষ্যের ইচ্ছ' দ্বারা সংগঠিত বা! রূপান্তরিত 

হইয়া! থাকে । ম্থতরাং এ ছুইই সত্য যে--মনুষ্য অবস্থারও দাস এবং 

মন্ুষ্যের ইচ্ছাও স্বাধীন। এই হুল অনুভূতি মিলের অস্তর হইতে 
খুরুতর ভার অপনীত করিল। তাহার মনে আবার আশার সঞ্চার 

হইল যে তিনি সমাজসংস্কারক হইবেন, জগতের হিত সাধন করিৰেন। 

এই সকল মত লইয়! তিনি স্তাহার সুপ্রসিদ্ধ ল্যায় দর্শনের শেষ অধ্যা- 

য়ের স্বাধীনতা এবং অবশ্যভাবিত। নামক প্রস্তাবদ্বন্ রচনা করেন । 

রাজনীতি বিষয়েও মিলের মতে অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হয় । তিনি 

পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতেন যে সকল দেশে সকল সময়ে সকল লোকেরই 

রাজ্য শাসন কাধ্যে সমান অধিকার । কিন্ত এক্ষণে তাহার বিশ্বাস 

অনাগ্রকার হইয়! উঠিল। তাহার মতে দেশ কাঁল পাত্র ভেদে 

শাসনপ্রণালীরও তেদ আবশ্যক। যে শাসনপ্রণালী ইংলগু বাঁ ইউ- 

রোপের বর্তমান অবস্থার উপযোগিনী, তাহা অন্যদেশ্রের পক্ষে সম্পূর্ণ 
উপযোগিনী না হইতে পারে। তাহার মতে সাধারণতন্ত্র ইউরোপের-__ 

বিশেষতঃ ইংলগ্ের-_সম্পূর্ণ উপযোগি। সন্তরান্তশ্রেণীর আধিপত্য নিব- 

ন্ধন ইংলগ্ডের শাদনকার্ধ্য এরূপ দূষিত ও কলুষিত হইয়াছে, যে এই 

আধিপত্য নিবারণের জন্য কোন প্রস্তরই অন্থত্বোলিত রাখ! উচিত নয় | 

অযথ। কর নিষ্ীরণ বা অন্য কোন সামান্য অস্থবিধার জন্য তিনি 

এরূপ মত ধারণ করিয়াছিলেন এমন নহেঃ তিনি বলিতেন যে মন্্রান্ত- 

শ্রেণী গবর্ণমেপ্টকে পক্ষপাতদোষে দুষিত করিয়া সমস্ত রাজ্ো ছূর্ণীতি 
বিস্তার করিতেছেন । গবর্ণমেণ্ট এই শ্রেণীর প্ররোচনায় ব্যক্তি বিশেষ 

বা সম্প্রদায়বিশেষের স্থার্থসাধনের জন্য অন্যায্য বিধি প্রণয়নাদি দ্বার] 

প্রজাসাধারণের অহিত সাধন করিতেছেন। ইংলওের নিয়শ্রেনী প্রায়ই 
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অক্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন । সুতরাং তাহার লক্ষ্মী বা লক্ষ্মীর আম্ুৃবঙ্সিক 

সরঞ্জাম সকলের বিশেষ আদর করিয়া থাকে । নিয়শ্রেণীর জ্ঞাননেত্র 

উন্মীলিত হইলে তাহাদিগের এই আদর অবশ্যই কমিবে । 

স্বতরাং নি্নশ্রেণীকে জ্ঞান্মলোক প্রদান করা! .সন্ত্রান্তশ্রেণীর স্বার্থের 

বিরোধী । অতএব যতদিন তাহাদিগের হস্তে রাজ্যের সমণ্ড শাসনভার 

অর্পিত থাকিবে, ততদ্দিন তাহার! নিয়শ্রেণীর অন্তর জ্ঞানালোকে আলো- 

কিত করিতে চাহিবেন না। কিন্তু নিয়শ্রেণীর হস্তে রাজ্যশাসনভার 

পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্পিত হইলে, তাহাদিগের সত্রশিক্ষা বিধান উচ্চ 

শ্রেণীর ম্বার্থ হইয়। উঠিবে। কারণ মূর্খ প্রতিদ্বন্দ্বী অজ্ঞানবশতঃ যে 

সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্ঠ সংঘটিত করে, তাহাদিগের সহিত তুলনায় জ্ঞান- 

কৃত অনিষ্ট অতি সামান্য বলিয়| প্রতীয়মান হয়। এই জন্য ইংলগ্ডে 

সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়) ইহা! মিলের এঁকান্তিক ইচ্ছ। ছিল, এবং 

তিনি ওয়েন ও সেপ্ট মাইমনের সম্পত্তিবিরোধী মত সকল সর্ব 

প্রচারিত হওয়া এই ইচ্ছা পরিপূরণের একটি প্রধান উপায় বলিয়া 

মনে করিতেন। ] 

তাহার মনের অবস্থা এইরূপ, এমন সময় ফরাশি বিপ্রব সমুপস্থিত 

হয় । মিল. একবারে উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন, এবং যেন নব জীবন 

প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অবিলগ্ষে পারিসনগরণী যাত্রা করিলেন এবং 

তথায় উত্ভীর্ণ হইয়। লাফেটা ও অন্যান্য সাধারণতন্ত্র-দলপতিদিগের সহিত 

বিশেষ পরিচিত হইলেন। কিয়দ্দিবস পারিসে অবস্থিতির পর তিনি 

স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন এবং এক্ষণ হইতে অতিগভীররূপে তদানী- 

স্তন রাঁজনীতি বিষয়ক তর্কসাগরে অবতরণ করিলেন। এই সময়ে লর্ড 

গ্রে ইংলগ্ডের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ এবং রাজনীতি-সংস্কার মানসে পালিয়ামেণ্টে 

রিফরম, বিল্ নামক একটা বিলের প্রস্তাব করেন। রিফরম.বিলের 

প্রস্তাবনায় ইংলণ্ডের সংবাদপত্র সকলে রাজনীতিবিবয়ে ঘোরগুর 

তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয় এবং মিল. সেই সকল তর্ক বিতর্কে প্রধান 
ংশ গ্রহণ করেন। 

সংবাদপত্রে বর্তমান ঘটনাবলীর আন্দোলনে চিস্তাশক্তির ভাদৃশ 



৬৬ জন. য়ার্ট মিলের জীবনরৃন্ত। 

পরিণতি হয় না, এই জনা মিল ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে “দি স্পারট 

অব দ্দি এজ্* নামক এক থানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে বর্তমান 

সময়ের প্রকৃতি এবং পরিবর্তনের আনুষঙ্গিক অবশ্ন্তাবী ও 

অনিবার্ধা বিশৃঙ্খলা-জনিত অনিষ্টাপাত বিষয়ে নিজের মত সকল সন্গি- 

বেশিত করেন । এই পুস্তক পাঠে কালণইল. অতিশয় প্রীত হন এবং 

হ্বয়ং চেষ্টা করিয়। মিলের সহিত আলাপ করেন। 

মিল্ যে সকল উপায়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন কালবাইলের গ্রস্থা- 

বলী তাহার অন্যতম। কার্লাঈলের রচনাবলী--কবিত্ব' ও জার্মান 
মনোবিজ্ঞানে পরিপূর্ণ । সেই সমস্ত রচনার সাধারণ ভাব,_-ধর্টে 

বিশ্বাসাভাব, হিতবাদ, অবস্থাবাদ এবং সাঁধারণতন্ব, ন্যায়দর্শন ও অথ- 

নীতিশাস্ত্রের অত্যাবশ্যকত] প্রভৃতি__মিলের প্রধান প্রধানমত সকলের 

বিরোধী । যদিও কালণইলের মত সকল মিলের মত সকলের সম্পূর্ণ 
বিরোধী ছিল, তথাপি মিল. বহুকাল পর্য্যস্ত কালইলের রচনাবলীর 
একজন প্রধান ভ্ততিবাদক ছিলেন। কার্লাইলের দর্শন মিলের 

বুদধিবৃত্তিকে মাজ্জিত ন| করুক, কালইলের কবিত্ব মিলের হৃদয়কে 
উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। 

ধীশক্তিসম্পনন যতগুলি ?ূলাকের সহিত মিলের পুর্ব পরিচয় ছিল, 

তন্মধ্যে জ্োষ্ঠ অষ্টিনের সহিতই তাহার মতের অনেক এঁক্য হইত । 
কালাইলের তেজস্থিনী কল্পনা ও মিলের গভীর চিন্তাশীলতা__-এ দুইই 

জ্যেষ্ঠ অষ্টিনে অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করে। অষ্টিন লগুন বিশ্ববিদ্যা- 

লয়ের জুরিষ্প ডেন্দের অধ্যাপকপদে অভিষিক্ত হইয়া আইন অধ্যয়নের 

নিমিত্ত বরন নগরে গমন করেন। জার্মান সাহিত্য এবং জান্মান, 

সমাজের প্রকৃতি ও অবস্থা_-মানবজীবন সম্বন্ধে তাহার মত সকলে 

অনেক পরিবর্তন সংঘটিত করে। জার্মান প্রভাবে তাহার শ্বভাৰ 
কোমলতর, তাঁহার তর্কম্পৃহা ক্ষীণতর, এবং তাহার কবিত্ব ও চিন্তা 
শক্তি গ্রবলতর হইয়। উঠে । তিনি বর্তমান সময়ের অস্তঃসংস্কার-বির- 

হিত বাহ্ পরিবর্তনের বিরোধী হুইয়! উঠিলেন| সাধারণতঃ ইংরাজ 

জীবনের নীচতা, ইংরাজ চিন্তার সন্কীর্ণতা, ইংরাজ হৃদয়ের অহুদারতা 



মিলের উচ্চতর সোঁপাণে আরোহণ । ৬৭ 

এবং ইংরাজ লক্ষ্যের অনুচ্চতা প্রভৃতির তিনি বিশেষ ঘ্বণা করিতেন। 

অধিক কি ইংরাজেরা যাহাকে দেশহিতৈষিতা বলেন, তাহার প্রতিও 

তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না| তিনি বলিতেন এবং মিল ও তাহার 

অনুমোদন করিতেন, যে ইংরাজ প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা! পদীয় যথেচ্ছাচার 

প্রণালীর অধীনে কার্ধাতঃ উতকৃষ্টতর স্থশীনন, এবং সকল শ্রেণীর 

"লোকের সুশিক্ষা ও মানদিক উন্নতি বিধানের জন্য অধিকতর যত্ব 

হইয়া থাকে | অষ্টিন রিফরম্ বিলের অনুমোদন করিতেন বটে, কিন্ত 

লোকে ইহা হইতে রাজ্যশাসন বিষয়ে তৎক্ষণাৎ যত শুভ ফলের 

প্রত্যাশা করিত, তিনি ততদূর করিতেন না। মিলের সহিত তাহার 

প্রায় পুরাতন ও নূতন সকল মত বিষয়েই সহানুভূতি ছিল। মিলের 

নায় তিনি হিতবাদী ছিলেন। জার্মানজাতির প্রতি তাহার অবি- 

চলিত প্রেম এবং জাম্মণন্ সাহিত্যের প্রতি স্তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্বেও, 

তিনি কখনই তাহাদ্দিগের ছুর্রবোধ দর্শনে দীক্ষিত হন নাই। কিন্ত 
তাহার ধর্ম _জান্মান্দিগের ন্যায় কবিত্ব ও অনুভূতিময় হইয়া উঠিল 

রাজনীতি বিষয়ে তাহার মতসকল মিল অপেক্ষা! কিঞিৎ বিভির্ন হইয়! 

উঠিয়াছিল। সাধারণ অনুষ্ঠান সকলের উন্নতি বিষয়ে তিনি ক্রমে 
উদাসীন হইয়। উঠিলেন। কিন্তু তিনি “সোসালিজম" মতের বিরোধী 

ছিলেন না; এবং যাহাতে এই মত সর্বত্র প্রচলিত হয় ও সন্ত্রান্ত- 

শ্রেণীর হস্ত হইতে অধিকার সকল প্রচুর পরিমাণে বিগলিত হইয় 
নিয়শ্রেণীর হস্তে পতিত হয়) ইহ। ত্ীহার* একাস্ত বাসন! ছিল। তিনি 

মানবজাতির নৈতিক উন্নতির কোন সীম! নির্দেশ করিতে চাহিতেন না, 

এবং এরূপ সীম! নির্দেশ কর! সম্ভবপর বলিয়াগ মনে করিতেন ন|। 

তিনি এই সকল মত জীবনের শেষকাল পর্যন্ত ধারণ করিয়াছিলেন 
কিনা, মিল তাহা! জানিতেন না। তবে স্তীহার শেষকালের রচিত 

্রস্থাবলী পাঠ করিয়া মিলের মনে সন্দেহ হয়, যে অস্তিম কালে অষ্টিনের 

অন্তরে রাজনীতি ৰ্যিদ্ধে গুরুতর পরিবর্তন সংঘটিত হয়। | 

এক্ষণে পিতা! ও পুত্রের পরস্পরের হিত এই সময়ের মানসিক সম্বন্ধ 

নির্বাচন কর! যাইতেছে । পিতার চিন্ত| ও অনুভূতি হইতে মিল, ক্রমেই 



৬৮ জন. ,য়ার্ট মিলের জীবনবৃস্ত | 

দূরসমাকৃষ্ট হইতে লাগিলেন । যদি তাহার! পরস্পর প্রশান্ত ভাবে পরস্প- 

রের নিকট আত্মমতের সারবত্তী স্থষ্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতেন এবং অনা 

রশ্যক প্রভেদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত হইতেন,তাহা হইলে তাহাদিগের 

অন্তর্বর্তি দূরত্বের অনেক হাস হইত সন্দেহ নাই। কিন্ত জেম.স মিল, 
নমনীয় স্বভাবের লোক ছিলেন না। বিশেষতঃ যে বাক্তি তাহার 

পতাক। পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত আত্মমতের যৌন্তিকত৷ 

বা অযৌক্তিকতা বিময়ে তর্ক বিতর্ক করা তিনি নীচতা মনে করিতেন । 

সৌভাগ্যক্রমে রাজনীতি সংক্রান্ত মত সকলে পিতা ও পুত্রের সম্পূর্ণ 
ধীকমত্য ছিল। এই বিষয়ের কথোপকথনে ও এই বিষয়ের তর্ক 

বিতর্কে তাহাদিগের অনেক সময় অতিবাহিত হুইত। যে নকল বিষয়ে 

তাহাদিগের মতভেদ ছিল, €স সকল বিষয়ে তাহার! প্রায় কোন কথা 

উপস্থিত করিতেন না। জেমস মিল্ জানিতেন যে তিনি যে স্বাধীন 

চিন্তার ভাব পুত্রের অন্তরে সম্িবেশিত করিয়৷ দিয়াছেন, সেই স্বাধীন- 

চিস্তা-বলে পুত্র অনেক সময়ে বিভিন্ন মত অবলম্বন করিবেন। তথাপি 

কি প্রণালীতে সেই বিভিন্নতা সংঘটিত হইত তাহ! জানিবার জন্য 

জেম্স বিশেষ উৎসুক হইতেন। বিস্ত তিনি ছুঃখের সহিত দেখিতেন 
যে পুত্র তাহার নিকট সেই প্রণালী ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছক। মিল্ 

বলিতেন যে এরূপ তর্ক বিতর্কে কোন ফল নাই, অধিকন্ত পরস্পরের 

মনোবেদন! হুইবারই বিশেষ সম্ভাবনা; এই জন্যই তিনি ইহা হইতে 

একান্ত বিরত থাকিতেন। কিন্তু" যখন পিতা, পুত্রের মতের বিরোধি মত 

সকল এরূপ ভাবে ব্যক্ত করিতেন, যে তাহার প্রতিবাদ না! কর! পুত্রের 

পক্ষে কপটতার পরিচয় দান মাত্র হইত, তথন তিনি প্রতিবাদ "করিতে 

বিরত হইতেন না| 
পাত. ররর 

ছল ভ বন্ধ,ত্ব ও প্রণয়। 

ঘে রমণী বিংশতি বৎসরের বন্ধুত্বের পর-মিলের গৃহলক্ষ্মী হইতে সম্মত 
হুন,এবং যে রমণীর সাহাধা ব্যতিরেকে মিল্ জগতের চিস্তাসাগরে নূতন 



ছুল“ভ বন্ধুত্ব ও প্রণয় । ৬৯ 

তরঙ্গ উত্থাপিত করিতে পারিচ্েন না, ১৮৩৭ খৃষ্টাবে সেই রমণীর সহিত 
মিলের প্রথম পরিচয় হয়। এই সময়ে মিলের বয়স পঞ্চবিংশতি এবং 

সেই রমণীর বয়দ ত্রয়োবিংশতি বৎসর ছিল। এই রমণীর স্বামীর 

নাম মিষ্টার টেলর । টেলরের সহিত মিলের পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। মিল. 

বাল্যকালে কখন কখন ত্তীহাদিগের বাটীতে ক্রীড়া করিতে যাইতেন। 

সেই সময়ে টেলরের সহিত স্তাহার বাল্-মুলভ সৌহাদদয জন্মে। এই 
বালাসৌহার্দ্যের অন্থরোধেই টেলর তাহাকে স্বীয় পত্বীর নিকট পরিচিত 

করিয়া দেন | টেলর স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে মিল_ও তাহার পত্বী_ 

ইহাদগের পরস্পরের মধ্যে এই সময্ন যে পরিচয় জন্মিল, এই পরিচয় 

তাহার জীবদ্বশাতেই গাঢ়তর প্রণয়ে, এবং তাহার মৃত্যুর অবাবহিত 

পরেই, বিবাহে পরিণত হইবে। যদ্দিও মিল, ও টেলর-পত্ীর আত্মীয়তা! 
সর্বপ্রথমে তত ঘনীভূত হয় নাই, তথাপি প্রথম দর্শনাবধি টেলর-পত্বী 

মিলের হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া! উঠিলেন। টেলর-পত্ী 

পরিণত বয়সে বিদ্যা-বুদ্ধি-গুণে যেব্ূপ বিভূষিত। হইয়াছিলেন, এই 
নবীন বয়সে তাহাতে সে সকলের অস্কুরমাত্র দেখা গিয়াছিল। বয়সের 

পরিণতির সহিত স্তাহা'র মানসিক বৃত্তিসকলও দিল দিন বিকশিত হইতে 

লাগিল। দ্বিনমণির কিরণে নলিন যেন প্রশ্কূটিত হইতে লাগিল। 

যে সকল কমনীয় গুণে স্ত্রীজাতি জগতে বিখ্যাত, এতাবৎ কাল পর্য্স্ত 

সাহার সেই সকল গুণেরই বিশেষ পরিণতি হইয়াছিল। কিন্তু এখন 

হইতে মিলের স্তীক্ষ প্রতিভার প্রতিফলনে; যে সকল উত্জঘস্বল- 
গুণে পুরুষজাতি জগতে বিখ্যাত, টে লরপত্রীতে সে সকল গুণেরও পরিধতি 

হইতে লাগিল। আত্মীয়গণ যেমন তাহার গভীর ও প্রবল হৃদয়ভার, 

অন্তর্ধেধকারিণী শ্বাভাবিক বুদ্ধি এবং চিন্তাশীল ও কবিত্বপরিপূর্ণ প্রক্কৃতি 

স্বার] আকুই হইতেন; বাহিরের লোক তেমনই সাভার অলৌকিক 

সৌন্দধ্যে ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইত। অতি অল্প বয়সেই তাহার বিবাহ 

হয়) তীহার ম্বামী--সত্যনিষ্ঠ, সাহনী, নিষ্কলঙ্ক। স্বাধীনমতালম্বী এবং 

সুশিক্ষিত ছিলেন | যদিও তাহার উপর তাহার স্বামীর প্রেম চিরকাল 

অবিচলিত ছিল, যদিও তিনি চিরকাল সমভাবে স্বামীকে ভক্তি করি" 



৭০ জন্ উ,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

তেন ওভাল বাঁসিতেন, তথাপি তীক্ষ প্রতিভ1 ও সজীব সহদয়তাঁয় সাহার 
ন্যুন হওয়ায়, স্বামী তাহার প্রকৃত সহচর হইতে পারেন নাই । সমাজ 
ও রাজনীতি বিষয়ে স্ত্রীজাতির অধিকার ন! থাকায় তাহার উচ্চ বুপ্তি 

সকল কার্ষ্যে পরিণত হইয়া! বিকাশ পাইতে পারিত না, সুতরাং তাহার 

জীবন সতত ধ্যানমগ্র থাকিত, কেবল কতিপয় বন্ধুর সমাগমে সেই 

ধান মধ্যে মধ্যে ভগ্ন হইত মাত্র । মিল টেলরপত্রীর সেই কতিপয় বন্ধুর 

অন্যতম ছিলেন। টেলরপত্ৰী সর্ব প্রকার কুসংস্কার হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। 

তিনি সমাজের অনেক চিররূটঢ কুপ্রথার বিরুদ্ধে সতত অসন্দিগ্ধভাবে 

স্বাভিমতব্যক্ত করিতেন । তাহার তৎকালীন ধর্ম প্রবৃত্তি ও স্বভাবাদি অনেক 

পরিমাণে কবিবর সেলির ন্যায় ছিল। কিন্তু পরিণত বয়সে তাহার 

চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি যেরূপ উদ্দীপিত ও পরিমাজ্ত্বিত হইয়াছিল, 
তাহার সহিত তুলমায় সেলিকে একটা বালক বলিলেও অসঙ্গত হয় না। 

উচ্চ চিস্তা বিষয়ে ও দৈনন্দিন কার্যকলাপে তাহার স্থৃতীক্ষ বুদ্ধি পদার্থ 

নিচয়ের অস্তর্ধ্বেধ করিতে পারিত। কার্য্যকরণে স্তাহার যেমন ক্ষিপ্র- 
কারিতা, তেমনই স্থদক্ষতা ছিল। তীহার কল্পনা ও অনুভূতি এন্ত 

তেজন্বিনী ছিল যে তিনি শিল্প বিদ্যায় অভিনিবিষ্ট হইলে অসাধারণ শিল্পী 

হইতে পারিতেন। তাহার মনের এরূপ তেজস্থিতা ও কোমলতা ছিল, 

এবং তাহার বক্ততাশক্তি এতদূর বলবতী ছিল, যে তিনি বক্তৃতা বিষয়ে 

অভিনিবিষ্ট হইলে অদ্বিতীয় বাগ্ী হইতে পারিতেন। তিনি মনুষ্য প্রকৃতি 

এত গভীরব্ধপে বুঝিতে পারিতেন এবং মন্ুষ্যের দৈনন্দিন জীবনে তাহার 

এরপ হুক্মদর্শিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল, ষে স্ত্রীজাতির রাজ্যের শাসন- 

কার্যে কোন অধিকার থাকিলে, তিনি এক জন স্থৃপ্রসিদ্ধ শাসনকত্রী 

হইতে পারিতেন। তাহার নিঃস্বার্থ ভাব, তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক 

মন্ুষ্যপ্রেম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, কর্তব্যবলীর উপদেশের ফল ছিল 

না। তাহার পরছ্ঃখান্গভাবকতা শক্তি এতদূর বলবতী ছিল, তাহার 
রুল্পনা এরূপ তেজস্থিনী ছিল, যে তাহার অন্তর ছুঃখীর অন্তরের সহি 

মিশাইয়া যাইত এবং তিনি অনেক সময় পরের দুঃখে অধিকতর 

বর্ণবিন্যাস করিয়। বদান্যতা ও সহানুভূতির সীমা অতিক্রম করিতেন। 



ছল বন্ধুত্ব ও প্রণয় । ৭১ 

তাহার ন্যায়পরত1 বদান্যত। অপেক্ষ। নান ছিল না। তাহার.সহৃদয়ত! 

এতদূর বলবতী ছিল যে, যে কেন তাহার ভালবাস! অণুমাত্র প্রত্যর্পণ 
করিতে পারিত, তাহার উপরই তাহার হৃদয় বিগলিত হইত। তিনি 

প্বভাবতঃ নম ছিলেন বটে, কিন্তু অহঙ্কার প্রদর্শনের স্থল উপস্থিত হইলে 

অহঙ্কার প্রর্শন করিতেও ক্রটী করিতেন না । তিনি শ্বভাঁবতঃ সরল! 

' ও বিলাসবিবজ্জফিতা ছিলেন | নীচতা ও ভীরুতার উপর তাহার 

স্বাভাবিকী দ্বণা, এবং নৃশংস ব! অত্যাচারী বিশ্বীসঘাতক বা অভদ্র 

চরিত্রের লোকের উপর তাহার দীপ্রিমান্ ক্রোধ ছিল। কিস্তু তিনি 

প্রান্কৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনে কার্যের যে অসাধুতা জন্মে, তাঁহার সহিত 
মনুষ্যকৃত .নিয়ম লজ্ঘনে কার্যের যে অসাধুতা জন্মে তাহার 

অন্তর বুঝিতে পারিতেন। তাহার এরূপ বিশ্বাস ছিল যে যাহার! 

প্রান্তিক নিয়ম লঙ্ঘন করে তাহারাই প্রকৃতিতঃ অসাধু! কিন্ত 
ষাহারা কেবল মনুষ্যকৃত নিয়ম লঙ্ঘন করেন তাহারা প্রন্কতিতঃ অসাধু 
না! হইলেও হইতে পারেন; অধিক কি অনেক সময় স্তাহাদিগের মধ্যে 

অনেক উচ্চদরের লোকও দ্রেখিতে পাওয়। যায়। 

এরূপ অপূর্ব রমণীর সহিত মানপিক সহবাসে মিলের মনোবৃত্তি 

সকল যে ক্রমশঃ পরিবদ্ধিতি ও পরিমার্জিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য 
কি? এই অস্ভুত রমণীর নিকট হইতে মিল্ যে সকল উপকার প্রাণ্ত 

হইয়াছিলেন, তিনি মে সমন্তের কখন প্রতিশোধ দিতে পারেন নাই + 
তথাপি উন্নতি বিষয়ে সেই রমণীও যেমিলের নিকট বিশেষ খণী ছিলেন 

তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রবল-অনুভূতি-বলে তিনি যে সকল 

উন্নত মত আপন! হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মিল কে প্রগাঢ় অধ্যয়ন ও 

যুক্তি ছারা প্রায় সেই সকল মতে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিলেন। মিলের 

প্রগাঢ় অধ্যয়ন ও যুক্তির সাহায্যে টেলরপত্বী আপনার শ্বভাবজ জ্ঞানের 

ছুর্বলত। অপনীত করিতে পারিয়াছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধির প্রথরত! 

ও অসামান্য মানসিক ক্ষিপ্রকারিত! বলে তিনি যেমন সর্ব পদার্থ হই- 

তেই জ্ঞানের উপকরপনিচয় সংগ্রহ করিতেন, তেমনই তিনি মিলের 
নিকট হইতেও অসংখ্য ভ্ঞান্োপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 



৭২. জন্ ষ,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 
মিল, তাহার “ম্বাধীনত। ” নামক গ্রন্থ এই রমণীকে উৎসর্গ করিতে 

গিয়া তাহার বিষয়ে এইরূপ লিধিয়াছেনঃ_-“আমি যত কিছু গ্রস্থ রচন। 

করিয়াছি, ইনি সে সমুদরায়ের উত্তেজক বা আংশিক রচয়িত্রী ছিলেন। 
ইনি আমার গৃহিণী ও সখ! ছিলেন। ইনি যাহ কর্তব্য বলিয়! নির্দেশ 

করিতেন তাহাতেই আমার প্রবৃত্তি জন্সিত। ইনি কোনকার্ধ্যে অনুমোদন 
করিলে আমি সেই অনুমোদন আমার প্রধান পুরস্কার বলিয়া মনে 

করিতাম | আমার অন্য পুস্তক গুলির ন্যায়, এখানিও আমাদের উভ- 

য়ে রচিত। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ এখানি তাহার অমূল্য পুনদশন দ্বারা | 

. বিশোধিত হয় নাই। যে সকল মহতী চিন্তা ও গভীর হৃদয়ভাব তাহার 
সহিত সমাধিনিহিত হইয়াছে, আমি যদি সে সকলের অর্জেকও জগতে 
ব্যক্ত করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমা দ্বার জগতের অসীম 

উপকার সংসাধিত হইতে পারিত। কিন্তু এ উপকারের সহিত তুলনায়, 
আমি এক্ষণে একাকী তদীয় অমূল্য জ্ঞানের সাহাধ্য-বিরহিত হইয়া 

যাহা কিছু লিখিব, তাহা! হইতে জগতের যে উপকার সাধিত হইবে তাহা 

অতি সামান্য |” 

. টেলরপত্রী যে অপূর্ধব রমণী ছিলেন, ইহাতেই তাহার বিশেষ পরিচয় 

পাওয়া যাইতেছে। অধিক বলা বাহুল্য মাত্র । 
১৮৩৩ খু মিল, এক্জামিনার নামক পত্রের 

সম্পাদক ফন্রাষ্কের সহিত তদীয় পত্রিকায় র্যাডিকালিজম, 

মত লইয়া! হুইগ মন্ত্রিদলের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে শ্রীবৃত্ত 

হন। ১৮৩৪ খুঃ তিনি £মন্থলি রিপজিটরি নামক মাসিক 

পত্রিকায় চলিত ঘটনাবলীর উপর «নোট স অন. দি নিউস্পেপার স 

নামক কতক গুলি প্রস্তাব রচনা করেন। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক 

ফকৃস একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক বাগী ছিলেন। ইনি পরে পার্লি 
যামেণ্টের একজন সভ্য নির্বাচিত হন। ইহার সহিত এই সময় 

মিলের বিশেষ পরিচয় হয়, এবং ইহণারই অনুরোধে মিল. তীয় পত্রি- 

কায় আরও অনেক গুলি বিষয় লিখেন) তন্মধ্যে “থিওরি অব. পইটি,* 
নামক কবিতাবিষয়ক প্রস্তাবটা সর্বোৎকৃষ্ট | এই প্রস্তাবটা তীহার 
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“ডেজারটেসন্স” নামক পুস্তকে অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। সংবাদপত্রে 
ব্যতীতও ১৮৩২--১৮৩৪ পর্য্যস্ত তিনি স্বতন্ত্র ভাবে অন্যান্য যে সকল 
প্রস্তাব রচনা করেন; সে সমস্ত একত্র করিলে এক খানি স্থদীর্ঘ গ্রন্থ হয়। 

সেই সকলের মধ্যে উপক্রমণিকার সহিত প্লেটোলিখিত ডায়ালগ সক- 

_লের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং বেন্থামের দর্শনের উপর টিপ্পনী বিশেষ 

গৌরব লাভ করে। 
এই সময় মিল্, তাহার পিতাঃ এবং তদীয় পিতৃবন্ধুদিগের মধ্যে 

দার্শনিক র্যাডিকালদিগের মুখযস্ত্র শ্বর্ূপ একখানি সাময়িক পত্র ও 

সমালোচন প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব হয়। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউ 

প্রথমে এই উদ্দেশ্যেই সংস্থাপিত হইয়াছিল । কিন্তু নানা কারণে ইছা। সে 
উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে নাই । এই প্রস্তাব অনেক দিন হইতে 

চলিতেছিল, কিন্তু অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কারণে বহুর্দিন পর্য্যস্ত ইহ! 

কার্যে পরিণত হয় নাই। অবশেষে ৯৮৩৪ খৃষ্টা্ধে সার উইলিয়ম.মলেস 
ওয়ার্থ নামক এক জন দার্শনিক এই গুরুভার গ্রহণে সম্মত হইলেন। 

অর্থও বিদ্যা উভয়েতেই তিনি এন্সপ গুরুভার গ্রহণের যোগ্য, তথাপি 
অন্ততঃ অপ্রকাশ্য ভাবেও মিল. এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ 
না করিলে তিনি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে স্বীরুত হইলেন না৷ স্থতরাং 

মিল. অগত্যা! এই ভার গ্রহণে সম্মত হইলেন। এই পত্রিকা প্রথমে লগ্ন 

রিভিউ নামে প্রকাশিত হয়। পরে মলেস ওয়ার্থ ওয়েস্ট মিনিষ্টার 

রিভিউএর স্বত্বীধিকারী জেনেরাল. টম্সনের নিকট হইতে ওয়েষ্টমিনি- 
টার রিভিউএর স্বত্বীধিকার ক্রয় করিলে এই ছুই পত্রিকা একত্তরীভূত 
হইয়। লগ্ন এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ নামে প্রকাশিত হইতে লাগিল। 

১৮৩৪ থুষ্টা হইতে ১৮৪০ খ্ পর্য্স্ত এই পত্রিকার সম্পাদনে মিলের 
অধিকাংশ সময় পর্যবসিত হয় । এই পাত্রকার প্রথমাবস্থায় ইহাতে 
সম্পূর্ণরূপে মিলের মতসকল ব্যক্ত হয় নাই। মিলকে অনেক সময় 
অপরিহাধ্য সহচরবৃন্দের মতের অনুবর্তন করিতে হইত | এই পত্রিক! 

দার্শনিক র্যাডিকাল.দিগের মুখ্যন্তস্বরূপ ছিল বটে; কিন্তু দুঃখের 

বিষয় অন্যান্য দার্শনিক র্যাডিকালদিগের সহিত মিলের সর্বদাই গুরু- 
৭ 
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তর বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হইত । এই পত্রিকার সম্পাদনে জেমস 

মিলের সাহাধ্য সকলেই বহুমুল্য বলিয়া মনে করিতেন এবং তিনিও 

জীবনের শেষ পীড়া পর্য্যপ্ত ইহার উৎকর্ষ বিধানে প্রচুর পরিমাণে 
পরিশ্রম করিতে ক্রটী করেন নাই। তল্লিখিত প্রস্তাবাঁবলীর বিষয় 

সকল এবং তদীয় মত-ব্যক্তির অসন্দিপ্ধতা ওজস্থিত। ও বিশদত। প্রভৃতির 

জন্য এই পত্রিক1 তাহার নিকট হইতেই বিশেষরূপে জীবন ও বর্ণ 

প্রাপ্ত হয়। মিল পিতৃলিখিত প্রস্তাব সকলের উপর তাহার সম্পাদ- 

কীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না; অধিকস্ত সময়ে সময়ে 

তাহাকে আংশিস্করূপে নিজের মত সকল পরিত্যাগ করিতে হইত । 

এইবপে প্রাচীন ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউএর মত সকলই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত 

হইয়। এই নব পত্তিকায় প্রচারিত হইতে লাগিল। কিন্তু মিল ইহাতে 
পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না । তিনি এ সকল পুরাতন মতের পার্খে 

নিজের নূতন মতসকলও সন্গিবিশিত করিতে লাগিলেন। এই 
উদ্দেশ্যে তিনি এপ নিয়ম সংস্থাপন করিলেন যে প্রত্যেক লেখককে 

আপন আপন না স্বাক্ষর করিয়া বা কোন'নাঙ্কেতিক নাম দিয়া আপন 

আপন প্রস্তাব প্রকাশিত করিতে হইবে। সম্পাদক কাহারও মতের 

জন্য দায়ী নহেন| তিনি কেবল এই মাত্র দেখিবেন ষেন প্রস্তাবগুলি 

পত্রিকার উপধোগী হয় । এই সমন স্থুবিখ্যাত পদার্থবিদ্যাবিদ্ অধ্যাপক 

সেজউইক, লক. এবং পেলির মতের প্রতিবাদ উপলক্ষ করিয়! বৈশ্নে- 
ধিক মনোবিজ্ঞান ও হিতবাদ মতের উপর ঘোরতর আক্রমণ করেন । 

মিল্ সেজ্উইকের এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে একটা প্রস্তাব রচন। করেন। 

এই প্রস্তাব উপলক্ষে তিনি হিতবাদ্ প্রভৃতি মতসন্বন্ধে তাহার যে সকল 

নতনভাব ছিল তাহ! ব্যক্ত করেন। 

মিল্ পিতার সহিত তাহার যতদুর মতভেদ ছিল বলিয়া মনে করি- 
তেন, তাহাদিগের মধ্যে বাস্তবিক তাদৃশ মতভেদ ছিল না। বিতগ্াঁর 

সময় না হউক,মঅস্তত্তঃ সহজ অবস্থায়, পিতা মিলের অনেক মতের সত্যত। 

শ্বীকার করিতেন, এবং কাধ্যতঃ অনেক উদারতা প্রদর্শন করিতেন। 

এই সময়ে জেমস মিলের “ফাগ্রমেণ্ট অন্ ম্যাকিপ্টস” নামক পুস্তক 
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লিখিত ও প্রকাশিত হয়। মিল, এই পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন 

বটে; কিন্তু যেূপ পারুষ্যেরসহিত ইহাতে ম্যাকিন্টসূকে আক্রমণ কর! 

হইয়াছে তাহা ন্যায় ও ভদ্রতার বহিভূতি বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি- 

তেন। আহলাদের বিষয় এই যে এই সমন্ব “ভিমোক্রেসি ইন্ আযামেরিকা” 

নামে টক্ভিলের একখানি গ্রন্থ প্রচারিত হয়। ইহাতে রাজনীতি- 

ঘটত প্রশ্ন সকল যে প্রণাঁলীতে মীমাংসিত হইয়াছিল, তাহ! জেমস 

মিলের প্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত। জেম্সের প্রণালী যুক্তি-মূলক, 

টক্ভিলের প্রণালী ব্যান্তিজ্ঞান ও বিশ্লেষ মূলক । ভিন্ন প্রণালীতে লিখিত 

হইলেও জেমস মিল, এই গ্রন্থের বিশেষ সমাদর করিতেন। তিনি, 

বলিতেন যে টক্ভিল সাধারণতন্ত্ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যাহ! বলিয়া 

ছেন সে ছুয়ের তুলনা করিতে গেলে স্বপক্ষে যাহা বলিয়াছেন 

তাহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী বলিয়া! বৌধ হয়। আর 

একটী আহ্লাদের বিষয় এই যে মিল্ এই সময় সম্মিলিত রিভিউএ 

সভ্যত। সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটী রচন। করেন, এবং যে প্রস্তাবটা পরে 

তাহার “ডেঙ্গারটেসন্স” নামক গ্রন্থে পুনসু্রিত হয়ঃ জেমস সেই 
প্রস্তাবটার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবে মিল, অনেক 

নৃতন মতের অবতারণ করেন। এইরূপে মিল.ও তাহার পিতা-- 

ইহীদ্িগের উভয়ের মতভেদ ক্রমেই অপনীত হইতেছিল, এমন 

সময় মহস। অকালমৃত্যু আপ্িয়। জেমস মিলের বহুমূল্য জীবনের 

সীমা নির্দেশ করিল। ১৮৩৫ খুঃষ্টান্ের সমস্ত বৎসর তাহার স্বাস্থ্য ক্রমেই 

অবনত হইতে থাকে এবং তীহার পীড়া ক্রমে ক্ষয়কাশে পরিণত হয়। 

অবশেষে কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া ৯৮৩১ থৃষ্টাবের ২৩এ জুন তারিখে তিনি 

মানবলীলা সম্বরণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাহার মানসিক 

বৃত্বিনিচয়ের নিস্তেজ ভাব উপলক্ষিত হয় নাই। প্রাণী ও বস্তমাত্রের 

উপর তাহার যে বিশেষ যত্ব ছিল, এক দিনের জন্যও তাহার হাস হয় 

নাই। নিকটবর্তী মৃত্যুর বিভীষিক1 এক দ্রিনের জন্যও তাহার ধর্ম 

বিষয়ক মত সকল পরিবর্তিত করিতে পারে নাই। তাহার প্রধান 

সুখ এই যে তিনি বতদিন জীবিত ছিলেন অক্লান্তভাবে জগতের হিত 



৭৬ জন্ সার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

সাধন করিয়াছেন । তাহার প্রধান দুঃখ এই যে তিনি জগতের 

হিতসাঁধন করিতে আরও অধিক সময় পাইলেন ন1। 

সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ে দেশের মধ্যে তীহার স্থান অতীব 

উচ্চ । উনবিংশ শতাব্দীর বংশধরগণ-_যশহার1 জেমস মিলের লেখনী 

হইতে অসীম উপকার লাভ করিয়াছেন--যে ত্বাহার নামের তত 

উল্লেখ করেন না, ইহা তাহাদ্দিগের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। ইহার 
ছুইটী কারণ নির্দেশ করিতে পারা যায়। জেম্স মিলের যশঃন্য্য 
বেনথামের যশঃ-সথ্য্যের উজ্লতর কিরণে ম্লান ও নিশ্রভ হইয়! গিয়া- 

ছিল। কিন্তু জেমস মিল. কখনই €েনথামের শিষ্য বা অন্ধুবর্তক 
ছিলেন না। তিনি তাহার সময়ের এক জন অদ্বিতীয় স্বাধীন-চিন্তা- 

শীল ব্যক্তি ছিলেন। অতীত বংশধরগণ ত্বাহাদিগের উত্তরাধিকারি- 

গণের জন্য যে সকল অমূল্য হ্বাধীন চিস্তারত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন, 

তিনিই সর্ধপ্রথমে সেই সকলের মূল্য অনুধাবন করেন, এবং তিনিই 
সর্ধপ্রথমে তাহাদিগের ব্যবহার করেন । বেনখাম ও তাহার মনের গঠ- 

নের বস্ততঃ অনেক বৈলক্ষণ্য ছিল। সত্য বটে, তিনি বেন.থামের সকল 

উচ্চগুণের অধিকারী হন নাই, কিন্তু বেনথামও তাহার সমস্ত উচ্চ- 

গুণের আধার হইতে পারেন নাই। বস্তবতঃ জগতের অনীম উপকার 
সাধন করিয়া বেনথাম যে অতুল যশোরাশি লাভ করিয়াছেন, জেমস 

মিলের জন্য সে যশ প্রার্থনা করিলে আমর1 লোকের নিকট উপহাসা- 

ম্প্দ হইব। বেন থামের ন্যায় তিনি মানব চিস্তাবিভাগে কোন বিপ্লব 
উত্থাপিত করিতে পারেন নাই, কোন নূতন স্ৃষ্টিও সংসাধিত করিতে 
পারেন নাই। কিন্তু তিনি বেনথামের প্রতিভার উজ্বলতর কিরণের 
সাহায্যে জগতের যে সকল হিতসাধন করিয়াছেন সে সকল গণনায় ন! 

আনিলেও, বেন থাম যে বিষয়ে হস্তক্ষেপও করেন নাই সেই বৈশ্লেষিক 
মনোবিজ্ঞানে-_যাহার উপর নীতি ও রাজনীতি শাস্ত্র মূলতঃ নির্ভর 

করিতেছে-_ইনি যাঁহা করিয়াছেন, তাহাতেই তাহার নাম ভাবী বংশধর- 

দিগের নিকট অতি আদরের জিনিস হইবে সন্দেহ নাই | আর একটা 

কারণ--যাহীতে তাহার নাম উনবিংশ শতাব্দীর লোকের নিকট তত 
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আদৃত হয় নাই-এই যে যদিও তাহার মতদকল সাধারণতঃ 
প্রায় সর্ধত্র গৃহীত হইয়াছিলঃ তথাপি সাহার মত সকলের সহিত 

বর্তমান শতাকীর মতসকলের স্পষ্ট প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হইত। খেমন 
ব্রুটস রোমান্ দিগের শেষ আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, সেইব্ূপ 
জেমস মিল অষ্টাদশ শতাবীর শেষ আদর্শ বলিয়৷ পরিগণিত হইয়া- 

ছিলেন। তিনি অষ্টাদশ শতাবীর চিন্তা ও মতসকল পরিবন্তিত ও 

পরিশোধিত করিয়! উনবিংশ শতাব্দীতে আনয়ন করিয়াছিলেন । উন- 

বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিরুদ্ধে ষে ভীষণ অভ্ার্খান 
উপস্থিত হয়, জেমস মিল তাঁহার ভাল মন্দ কিছুতেই সংশ্রত ছিলেন 

ন1। অষ্টাদশ শতাবীকে একটা স্থমহৎ ঘুগ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা 
যায়। এই যুগে অসংখ্য নির্ভীক ও দৃঢ়চিত্ব লোকের জন্ম হয়। জেমস 
মিল. তাহাদিগের অন্যতম । তাহার রচনাও ব্যক্তিগত মত সকল-প্রভাবে 

তিনি তাহার সমনাময়িক বংশধরদিগের আলোক-কেন্ত্রস্বরূপ ছিলেন । 

ভণ্টেয়ার যেমন ফ্যান্সের দার্শনিকদিগের অগ্রণী ছিলেন, জেমস মিল, 

সেই রূপ ইংলগ্ের দার্শনিক র্যাডিক্যালদিগের দলপতি ছিলেন। ইনি 

ভারঞ্রবাসিদিগের অতি আদরের ধন--যেহেতু ইনিই সর্ধপ্রথমে 
ডাইরেকটরদিগকে স্থুমন্ত্রণা প্রদান দ্বারা ভারতবাসিদিগকে বণিক্- 

সম্প্রদায়ের অত্যাচার হইতে উন্ম্ত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি 
এমন কোন বিষয় লিখেন নাই, যাহ, তিনি নিজের অমুল্য চিস্তা- 

লোকে আলোকিত করেন নাই। নিজ চরিত্র ও মনের বলে 
অপরের মত ও উদ্দেশ্য পরিবর্তিত করিয়া, স্বাধীনতা ও উন্নতির 

শ্রোত পরিবর্ধিত করিতে সক্ষম--তীহার ন্যায় ইংলগ্ডে তৎকালে 

এমন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন ন]। 

এইরূপে পিভৃবিহীন হইয়া মিল এখন হইতে উন্নতিক্ষেত্রে একাকী 

বিচরণ করিতে লাগিলেন । তিনি জানিতেন যে তদীয় পিতা যে সকল্ 

গুণে জনসমাজে হ্বকীয় আধিপত্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে 

সে সকল সামাজিক গুণের অনেক অভাব আছে । জআ্ুতরাং পিতার 

জীবদ্দশায় শীহার কার্ধ্যক্ষেত্র যেরূপ সহজ ও পরিস্কৃত ছিল এখন আর 
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সেরূপ থাকিবে না| এখন স্ীহাকে সকল কার্য্যই একাকী ও সাহায্য- 
বিরহিত হইয়া করিতে হইবে। তিনি এখন হইতে সাধারণতন্ত্পক্ষপাতী 

উদারচেত। ব্যক্কিদিগের উপর আঁপন আধিপত্য সংস্থাপনের একমাত্র 
আশা তাহার নব পত্রিকার উপরই ন্যন্ত করিলেন। পিতৃৰিহীন হওয়াতে 

মিল. পিতার অমূল্য সাহাধ্য হইতে বঞ্চিত হইলেন বটে, কিন্ত 
পিতৃ-সন্বন্ধীয় যে অধীনতাঁর বিনিময়ে তাহাকে সেই সাহায্য ক্রয় 

করিতে হইত তাহা হইতে উনুক্ত হইলেন । এই শৃঙ্খল হইতে 

উন্মাস্ত হওয়ায় তাহার মত সকল মেঘোনুক্ত সুর্ষধ্যের ন্যায় অধ্বিকতর 

বিকাশ পাইতে লাগিল । তৎকালে ইংলগ্ডে জেমস মিল ভিন্ন র্যাডি- 

কালমতাবলম্বী আর কোন লেখক বা রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না, যাহার 

নিকটে মিলের মস্তক অবনত হইত অথবা! তাহার লেখনী প্রতিহত ব 

সঙ্ক'চিত থাকিত। এক্ষণে মিল মলেস্ওয়ার্থের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হইয়! 

নব পত্রিকায় নিজের স্বাধীন মতসকল ও চিস্তাপ্রণালীর পূর্ণ প্রসর দিতে 

লাগিলেন। তিনি স্বান্থমোদিত উন্নতির পক্ষসমর্থক ব্যক্তিমাত্রেরই 

জন্য এই পত্রিকার স্তস্ত সকল উন্মুক্ত রাখিলেন। ইছাতে যদি তিনি 

প্রাচীন সহচরবৃন্দের সাহায্যে বঞ্চিত হন, তঞ্জন্যও প্রস্তত হইলেন। 

এই সময় হইতে কার্লাইল্ এই পত্রিকার নির্দিষ্টলেখক শ্রেণীভুক্ত হই- 
লেন এবং ইুর্িং ইহাতে মধ্যে মধ্যে ছুই একটা প্রবন্ধ লিখিতে লাগি- 

লেন। যদিও প্রত্যেক লেখক ইহাতে স্বাধীনভাবে আপন আপন 

প্রবন্ধে আপন আপন মত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, তথাপি এই পত্রি- 

কার সাধারণ ভাব মিলের মতাঁনুযারীই হইয়া উঠিল। তিনি স্ুশৃঙ্খল- 

রূপে এই পত্রিকার সম্পাদন কার্ষ্যের নির্বাহ জন্য রবার্টসন নামক 

এক জন স্কচ্কে সহকারী সুম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিলেন। রবার্টসন 

অতিশয় কার্য্যদক্ষ বহুদর্শী এবং পরিশ্রমশীল ছিলেন। ইহীরই বুদ্ধি 

কৌশলের উপর মিল. তাহার পত্রিকার বিক্রয় ও প্রচারের অনেক 
আশ! ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ইহার বুদ্ধিকৌশলের উপর মিল. এত আশা 

করিয়াছিলেন যে ৯৮৩৭ ধৃষ্টাব্বের প্রারস্তে যখন মলেসওয়ার্থ ক্ষতি গ্রস্ত 

হইয়! পত্রিকার প্রকাঁশনে ক্লান্ত হইলেন এবং যে কোন প্রকারে ইহ! 
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হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছ,ক হইলেন, তখন মিল তাঁহার আশায় 
অবিবেচনাপূর্বক আপন ব্যয়ে ইহ! চালাইতে সম্মত হইলেন। এ *; 

সম্পাদক, এক জন সহকারী সম্পাদক, এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট 

লেখককে বেতন দিতে হইলে তাহাকে একদিনের জন্যও এই পর্রিকা 
চালাইতে হইত না। কিন্তু স্বয়ং এবং তীহার কতিপয় বন্ধু) ইহাতে 

বিনা বেতনে লিখিতে সম্মত হওয়ায় অতি কষ্টে ইহার মুদ্রী্ন ব্যয় 

নির্বাহ হইতে লাগিল। তথাপি এভিনবরা এ কৌয়াটা্লি রিভিউএর 

নিয়মে কতকগুলি বৈতনিক লেখককে বেতন দিতে হুওয়ায় মিল.কে 

উপায়াস্তর অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। 'কারণ পত্রিকার বিক্রয়োৎ- 

পন্ন অর্থ হইতে তাহার নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবন! ছিল ন!। 

১৮৩৭ থৃঃ তিনি তাহার ন্যায়দর্শনে পুনর্বার হস্তক্ষেপ করিলেন। 

ইন্ডক্সন আরম্ভ করিয়াই প্রায় পাঁচ বৎসরের জন্য তাহার লেখনী 
এ বিষয়ে বিশ্রান্ত ছিল । তাহার কারণ এই তিনি জানিতেন যে পদার্থ 

বিজ্ঞানের সর্ধাঙ্গীন ও শুক্র জ্ঞান ব্যতীত ন্যায়দর্শন আয়ত্ত করা 

অসম্ভব। কিন্তু তাহাও স্বপ্প-সময়-সাধ্য নহে; আর এমন কোন 

পুস্তক ছিল ন1 যাহাতে ন্যায়দর্শনসাহাধ্যার্থে বিজ্ঞানশান্ত্র সকলের 

সাধারণ জ্ঞান ও প্রণালী সকল একত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্ত 

নৌভাগ্য ক্রমে এই বৎসরের প্রারভে ডাক্তার হিউয়ল (19511) 

তাহার ইন্ডক্টিব বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন। এই শ্রনথ- 

থানি মিলের আকাক্ষার অনতিদূরব্তী হইয়াছিল। এই জন্য মিল্ 

অতি আগ্রহের সহিত ইহা পাঠ করিয়াছিলেন, ইহার অস্তবন্তী মত 

সকল যদ্দিও অন্রান্ত ছিল না, তথাপি ইহার অন্তর্নিহিত চিন্তার প্রস্ুত 

উপকরণসামগ্রী মিলের যে বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল তদ্বিষয়ে আর 

সন্দেহ নাই। 

উক্ত উপকরণসামগ্রী ছিউয়েলের হস্তে প্রথম সংস্কার প্রাপ্ত 

হয়। সুতরাং অল্প পরিশ্রমেই ইহা৷ মিলের কার্যোপযোগী হইয়া উঠে। 

এতদিন তিনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহা তাহার 

করতলস্থ হইল। হিউয়েলের গ্রস্থ তীয় চিন্তাসাগরে নূতন তরঙ্গ 



৮০ জন্ টয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত | 

উত্থাপিত করিল। তিনি হিউয়েলের গ্রন্থ পাঠের পর হাসে'লের 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পাঠ করিলেন। এই গ্রন্থ তিনি পূর্বেও পাঠ 

করিয়াছিলেন এবং ইহার সমালোচনা পর্য্যস্তও করিয়াছিলেন । কিন্তু 

তাহাতে কখন তাহার কোন উপকার দর্শে নাই। কিন্তু এক্ষণে 

হিউয়েলের গ্রন্থের আলোকে তিনি ইহাতে অনেক নৃ-্তন বিষয় দেখিতে 

লাগিলেন, আপনার মানসিক উন্নতির ইয়ত্তা করিতে পারিলেন | তিনি 

তাহার নব পত্রিকার সম্পাদন কালের মধ্যে যে অবসর পাঁইতেন তাহা- 

তেই তীহার স্ৃবিখ্যাত ন্যায়-দর্শনের এক-তৃতীয়াংশ সমাপ্ত করিলেন । 

পূর্বে তিনি এ বিষয়ে যাহ] লিখিয়াছিলেন তাহাতেও আর এক তৃতীয়াংশ 

হইল। অপর এক তৃতীয়াংশ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। ন্যায়দর্শন এই 

অবস্থায় রাখিয়া তিনি এক্ষণে কম্টের দর্শন লইয়া! ঘোরতর বিবাদে 

প্রবৃত্ত হইলেন। 

মিল কম্টের গবেষণীপ্রণালীর হুক্ষ্ত ও গভীরতা র ভূয়সী প্রশংসা 
করিতেন। কিন্তু তিনি তাহার দর্শনের এই প্রধান দোঁষ উল্লেখ করি- 

যাছেন যে ইহাঁতে প্রমাণের কোন নিয়ম নির্দিষ্ট নাই । এই বিষয়ে মিলের 

দর্শন কম্টের দর্শন অপেক্ষা! উত্কৃষ্ঠতর। যাহ! হউক কম্টের দর্শন 

পাঠে মিলের বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছিল। তীহার শেষ রচনা 

সকল অনেকস্থলে কমটের দর্শনালোকে আলোকিত । এতাবৎ কাল 

পর্য্যস্ত কম্ট-দর্শনের ছুই থণ্*মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর 
কম ট দর্শনের অবশিষ্ট খণ্ড সকল যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল অমনি 

মিল বিশেষ আগ্রহের সহিত সেই সকল পাঠ করিতে লাগিলেন। 

কম.টের সামাজিক বিজ্ঞান মিলের রুচিকর হয় নাই। চতুর্থখণ্ডে 
এই বিষয়ের আলোচন! ছিল। স্থৃতরাং চতুর্থ খণ্ড মিলকে সম্পূর্ণ 
রূপে হতাশ করে। কিন্তু পঞ্চম থণ্ড তাহার এই ক্ষোভ কিয়ৎপরিমাণে 
অপনীত করে। এই খণ্ডে ইতিহাসের একটা অথওড ছবি প্রদত্ত হয়। 
এই ছবি অবলোকন করিয়া মিল্ পরম পুলকিত হন। ন্যায়দর্শন 

সম্বন্ধে মিল্ বিপরীত-মম্বয়-প্রণাঁলী (1709786 [)900806৮6 70960109) 

বিষয়ে কমটের নিকট বিশেষ খণী ছিলেন। -এই মতটী সম্পূর্ণ হ'তন | 



কম্টদর্শন | ৮১ 

মিল কম্টের দর্শন ভিন্ন আর কুত্রাপি এই মত দেখেন নাই। 
বোধ হয় কমটের দর্শন অবলোকন ন! করিলে এই মতে উপনীত হইতে 

মিলের বহুদিন লাগিত, অথবা হয়ত তিনি স্বয়ং কোন কালেই এমতে 

উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন ন1 1 

কম্টের সহিত মিলের কখনই চাক্ষুষ আলাপ হয় নাই, তথাপি মিল. 
তাহার রচনাবলীর এক জন অকপট স্তরতিবাদক ছিলেন কিছুদিন 

ত্াহাদিগের মধ্যে পত্রাদি লেখালিখিও চলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সেই 

পত্র সকল বিতগ্ায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, সেই সগ্ঠে সঙ্গে তাহাদিগের 
পরস্পরকে পত্র লেখার আগ্রহও কমিয়৷ গেল | পাত্র লেখা বিষয়ে মিল, 

সর্ব প্রথমে শিথিল হন. কিন্তু পত্র লেখা রহিত করা বিষয়ে 

কম্টই অগ্রগামী হন। মিল দেখিলেন_আর বোধ হয় কমৃ্টও 

তাহাই বুঝিয়াছিলেন__যে তাহা দ্বারা কমটের মানসিক উন্নতির 

কোন সম্ভাবনা নাই। এবং কমট দ্বার! তাঁহার ষে উপকারের সন্তা- 
বনা, তাহা কম্টের পুস্তক দ্বারাই হইতে পারে। তাহাদিগের পার্থক্য 

যদি সামান্য-মতভেদ-ঘটিত হইত, ভাহ! হইলে তীহাদ্দিগের মধ্যে এপ 

চিরবিচ্ছেদ সংঘটিত হইত ন|। কিন্তু যে সকল প্রিয়তম মত তাহাদিগের 

গ্রভীর ও প্রবলতর হৃদয়ভাবের সহিত মিশ্রিত হইয় গিয়াছিল, যে 

সকল প্রিয়তম মত তীহাদ্দিগের জীবন পথের নিয়ামক ছিল, তাহাদিগের 

বিচ্ছেদ সেই প্রিয়তম ও গভীরতম মত সকলের পার্থক্যে সংঘটিত হয়। 

কমট বলিতেন যে যেমন জনসাধারণ--অধিক কি তাহাদিগের শাস্ন- 

কর্তুকগণও-_প্রকৃতিতত্ব ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের মতের 

উপরই নির্ভর করিয়৷ থাকেন, সেইরূপ তহাদিগের সমাঁজতত্ব ও রাজ- 

নীতি বিষয়েও দার্শনিকদিগের মতের: উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর উচিত। 

মিল. এ বিষয়ে কম টের সহিত সম্পূর্ণবূ্প একমত্য অবলম্বন করিতেন। 

কম টের সর্বপ্রথম গ্রন্থ পাঠ করা অবধি এই মত মিলের অন্তরে দৃঢ়- 

রূপে অঙ্কিত হয়। মধাযুগে রাজকীয় ও ধর্সন্বন্বীয় ক্ষমতা 

সম্পূর্ণরূপে পৃথকৃভূত হওয়ায় আধুনিক ইউরোপের সভ্যঞ্জাতি সকল যে 

কি অসীম উপকার লাভ করিয়াছেন, কম তাহার সু প্রসিদ্ধ গ্রস্থে তাহ! 



৮২ জন্ ই,য়ার্ট মিলের জীবনরৃত্ত। 

অতি সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। মিল. ইহার ভূয়সী প্রশংসা 
করিতেন। কমট বলিতেন যে ধর্যাজকের! এতদিন পধ্যস্ত আমা- 

দিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতির উপর যে প্রভূত! প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, 

কালে সেই প্রভৃতা অতর্কিতভাবে দার্শনিকদিগের হস্তেই পতিত হইবে 

দার্শনিকেরা যখন নানা মত পরিত্যাগ করিয়! সম্পূর্ণরূপ এ্কমত্য 
অবলম্বন করিবেন, তখনই তাহারা এরূপ আধিপত্য প্রাপ্ত হইবার 
যোগ্য হইবেন । মিল এ বিষয়েও কম্টের সহিত এঁকমত্য অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন কম দার্শনিকদিগকে রোমান ক্যাথলিক 
ধর্দ্যাজকদিগের ন্যায় একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিলেন ; যখন 
তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকেরা এক সময় যে আধ্যাত্মিক 
আধিপত্য ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার দার্শনিকদিগকে সেই আধিপত্যে 
অভিষিক্ত করিলেন; যখন তিনি এই আধ্যাত্মিক প্রতৃতাকে উৎকুণ্ট 
শাসনগ্রণালীর একমাত্র অবলম্বন এবং সামীজিক ও রাজনৈতিক 
অত্যাচার নিবারণের একমাত্র মহৌষধি বলিয়। নির্দেশ করিতে লাগিলেন; 
যখন তিনি এরপ প্রণালী হইতে রাজনৈতিক ও পারিবারিক যথেচ্ছা- 
চার বিষয়েও অনেক উপকারের আশা করিতে লাগিলেন ; সেই মুহূর্ত 

হইতেই মিল, স্থির করিলেন যে ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে ীহাদিগের মত যতই 
কেন এক হউক না' সমাজতত্ব বিষয়ে তাঁহারা মার এক পথে অধিক 

দিন বিচরণ করিতে পারেন ন|। কম্ট “সিষ্টেম ডি পলেটিক্ পজিটিব্*' 

নামক তাহার শেষ গ্রন্থে তাহার এই মত সকলকে চরমপীমায় সমানীত 

করেন। সেই মত এই----কতকগুলি আধ্যাত্মিক শিক্ষক ও শাসন- 

কর্তাদিগের একটী স্ুসখ্থদ্ধ সমাজ থাকিবে, তাহারা যে যে মতবিষয়ে 

ধ্রকমত্য অবল্বন করিবেন,সেই সেই মত দ্বার! সাধারণের কার্য্য--অধিক 

কি চিন্তা পর্য্যস্তও-_নিযস্ত্রিত ও পরিমার্জিত হইবে | এই মত সমাজের 

বাক্তিবিশেষের কাধ্য ও তদূর সম্ভব চিস্তার-_সেই কার্ধ্য ও চিন্তা 
তীহাদিগের নিজ সম্বন্ধেই হউক আর জনসাধারণ সন্বন্ধেই হউক-_ 

নিয়ামক হইবেক | আধ্যাত্মিক বিষয়ে ও রাজ্যশাসন সম্বদ্ধে এরূপ 

ভীষণ যথেচ্ছাচার-প্রথালীর গ্রতিপোষক মত বোধ হয়, ইগ- 



কম্টদর্শন । ৮৩ 

 নেদিয়স্ লয়ল! ভিন্ন আর কোন মনুষ্যের মস্তিষ্ক হইতে কখন নি & 
হয় নাই | যাহা হউক কমটের এই গ্রস্থখানি হৃদয়ের গভীর ভাব 
সম্বন্ধে যে তাহার পূর্ব পূর্ব গ্রন্থ গুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তদ্বিযয়ে আর 

সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহার একমাত্র মূল্য এই যে, 
“ধর্মে বিশ্বীস ব্যতিরেকে নৈতিক প্রভৃত। সংরক্ষিত হইতে পারে না” 

' জগতে যে এই ভ্রান্ত মত প্রচলিত ছিল, ইহা তাহার মূলোচ্ছেদ করে। 
কারণ কম মানব ধর (1391101010 ০01 ন্ 8109:0165) ভিন্ন আর কোন 

ধর্মেরই অন্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। কিন্তু যাহা তাহার দার্শনিক সমাজ 
ভাল বলিয়! জানে, তাহা ব্যক্তি মাত্রকেই সত্য বলিয়! বিশ্বাস করিতে 

হইবে ও তদনুসারে কাধ্য করিতে হুইবে-কমটের এই ভীষণ মত 

চিন্তা করিতেও ভয় হয়। স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের মূল্য বিষয়ে নষ্ট- 

দর্শন হইলে যে মনুষ্যদ্বারা কি ভীষণ অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে, 

যাহার! রাজনীতি ও সমাজতত্ব বিষয়ে চিন্তা! করিয়া! থাকেন, কমের 

পুস্তক তীহাদ্দিগকে তাহা দেখাইয়! দিতেছে । 

গ্রন্থ প্রণয়ন ও গ্রন্থকার হইবার উদ্দেশে যে চিন্তা, তদ্বিষয়ে নিল. যে 

কিছু সময় অর্পণ করিতে পারিতেন, তাহা তাহার পত্রিকার সম্পাদনেই 
পর্যবসিত হইত। যে প্রবন্বগুলি লণ্ডন এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ 

হইতে উদ্ধৃত হইয়া ডেসারটেসন্স নামক তদীয় পুস্তকে পুনমুদ্রিত 

হইয়াছে, তিনি উক্ত পত্রিকায় সমুদয়ে যাহ! লিখিয়াছিলেন, সে গুলি 
তাহার চতুর্থাংশও নহে। উক্ত রিভিউএর সম্পাদন বিষয়ে তাহার 
ছুইটী প্রধান লক্ষ্য ছিল। দার্শনিক র্যাডিক্যালিজমকে সাম্প্রদায়িক 

বেন্থামিজম. অপবাদ হইতে মুক্ত করা তাহার অন্যতরএ র্যাডি- 

কাল মতকে প্রশস্ততর ভিত্তিতে সংন্যস্ত করা, ইহাকে স্বাধীনতর 

আঁকার প্রদান করা, মিলের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাহার 

এই উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সংসিদ্ধও হইয়াছিল। সুশিক্ষিত র্যাডি- 

কালদিগকে কার্যে উত্তেজিত কর! এবং যাহাঁতে তাহারা হুইগ্- 

দিগের সহিত সমানরূপে রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করিতে পারেন 

এই জন্য তাহাদিগকে দলবদ্ধ কর! তাহার জীবনের দ্বিতীয় লক্ষ্য 



৮৪ জন্ উ,য়াট: মিলের জীবনরৃত্ত 

ছিল। কিন্তু তাহার এই লক্ষ্য গ্রথম হইতেই বিফল হয়। সময়ের 

অনন্থৃকলতা, সংস্কারোৎসাহের হাসপ্রবণতা এবং টোরিদিগের সর্ব- 

তোমুখী প্রভূতাইহার আংশিক কারণ বটে, কিন্তু উপযুক্ত 

লোকের অসন্ভাবই ইছার প্রধান কারণ! এই সময় পালি'ামেণ্টের 

সভ্যদিগের মধ্যে অনেক গুলি সুশিক্ষিত ও কার্যযদক্ষ র্যাডিকালমতা- 

বলম্বী লোক ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার্দিগের অধিনায়ক হইতে পারেন, 

তাহাদিদ্রিগের মধ্যে এমন লোক এক জনও ছিলেন না । মিলের 

গভীর উত্তেজনাঁও তাহাদিগকে সঞ্চালিত করিতে পারিল না। কিন্তু 

এই সময় সৌভাগাক্রমে একটী ঘটন1 সংঘটিত হইল, যাহাতে মিল, 
অসমসাহসিকতা ও কৃতকার্ধযতার সহিত র্যাডিকাল মতের পক্ষ সমর্থন 

করিতে পারিলেন। মন্ত্রিদল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লিবারেল্ না হওয়ায় 
এই সময় লর্ড ভহ্াম মন্ত্রিত্ব পদ পরিত্যাগ করেন; কিন্তু তিনি অচির- 
কাল মধ্যেই ক্যানাড়ীয় বিদ্রোহের কারণ নির্ণয় ও অপনয়ন করার 

ভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম হইতেই র্যাডিকাল উপদেশকবৃন্দে 

পরিবেষ্টিত হওয়ার প্রবণত। প্রদর্শন করেন। কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার 

প্রথম কাধ্যই--উদ্দেশ্য ও ফলে অতি উত্কৃষ্ট কার্ধ্য সন্দেহ নাই__হোম 

গবর্ণমেপ্ট নামঞ্জর করেন ও উল্টাইয় দেন। স্মুতরাং তিনি উক্ত পদ 

পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রিদলের সহিত প্রকাশ্য বৈরভাঁবে অবস্থিত হন। 

এক দিকে টোরিগণ কর্তৃক দ্বণিত; অন্য দিকে হুইগগণ কর্তৃক অব- 

মানিত._অথচ অর্থ ও গৌরবে কাহা অপেক্ষাও নান নহেন--এরূপ 
অবস্থায় লর্ভ ডহণামেরই র্যাডিকাল দলের অধিনায়ক হইবার সম্পূর্ণ 

সম্ভাবন! হইয়! উঠিল। তিনি সকল দিক্ হহতেই নিষ্টর রূপে আক্রান্ত 

হইতে লাগিলেন; শক্ররা তীহার কার্ষ্যর দোষোদেবাষণ করিতে 

লাগিল, বন্ধুবর্গ কিরূপে তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে তাহা বুঝিতে 

পারিলেন না। এইব্নপ অবস্থায় ভগ্রমন! ও পরু্দস্ত হইয়া তিনি কানা! 

হইতে গৃহে প্রত্যাগমন কর্গিতেছিলেন | মিল্ প্রারস্ত হইতেই কানে- 

ভীয় ঘটনাবলী আলোচনা করিয়া! আসিতেছিলেন ; তিনি ডর্ামের 

উপদেশক ছিলেন; ডহ্ণাম কানেডীয় ঘটনাবলীর যেদ্ধপে পরিচালন 



লগুন ও ওয়েষ্টমিনিউর রিভিউ। ৮৫ 

করিয়াছিলেন তিনিও ওরূপ অবস্থায় ঠিক সেইরূপ করিতেন, সুতরাং 

তিনিই ডর্ঘামের পক্ষ সমর্থন করণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। 

তিনি তাহার পত্রিকায় ভহ্ামের পক্ষ-সমর্থক একটা প্রবন্ধ রচন! 
ধরেন; তাহাতে তিনি যে ডহ্দামকে শুদ্ধ অভিযোগ হইতে মুক্ত 

ফরেন এরূপ নহে, স্বদেশবাসিদিগের নিকট ভীহার জন্য প্রশংসা ও 

গৌরবও প্রার্থনা করেন। তত্ক্ষণাঁৎ অন্যান্য কতিপয় সম্পাদক 

মিলের মতের অনুসরণ করিলেন। লর্ড ভর্হাম ইংলণ্ডে প্রত্যাগত 
হইবামাত্র যে অতি সমারোহে গৃহীত হন, তাহার প্রধান কারণ 
মিলের এই প্রবন্ধ । এক্নপ মুমূর্ষু সময়ে মিলের প্রবন্ধ বাহির ন! 

হইলে, ডহ্বমের অনৃষ্টে যে কি ঘটিত কে বলিতে পারে? যাহ! 

হউক ভর্হামের কানেডীয় রাজনীতি যদিও জয় লাভ করিল? 

তথাপি গবর্ণমেন্টের নিকট তাহার আদর জন্মের মত তিরোহিত . 

হুইল। কিন্তু ডহ্ণামের আদেশাস্থ্সারে চার্লস বুলার কর্তৃক লিখিত 
লর্ড ডর্হামের কানেডীয় কাঁধ্যবিবরণ, রাজনৈতিক জগতে একটা নুতন 

যুগের অবতারণা করিল। লর্ড” ডহ্ণাম উক্ত কাধ্যবিবরণে সম্পূর্ণরূপ 
আভ্যন্তরীণ আত্মশাসন প্রণালীর (17060008] 991? 0০5101190) সংস্থা- 

পনের অনুরোধ করেন। তাহার এই অন্গরোধে ছুই তিন বৎসরের 

মধ্যেই কানাডায় আত্মশাসন-প্রণালী সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 

ক্রমে প্র প্রণালী ইউরোপীয় সভ)জ]তি মাত্রেরই উপনিবেশ সকলে 

বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে । মিল. যথাসময়ে ডহ্ণাম ও তদীয় মন্ত্রিবর্গের কার্ধা- 

প্রণালীর পোষকতা! না করিলে এরূপ গুতকর অনুষ্ঠান শীস্ত্র সংঘটিত 

হইত কি না সন্দেহ। 
উক্ত পত্রিকার সম্পাদনকালে আর একটা রি সংঘটিত হয়, 

যাহাতে মিলের ভ্রুত হস্তক্ষেপ ঘটনাসাগরের প্রবাহ পরিবর্তন করে। 

কার্লাইলের ফরাশিবিপ্লৰ ষে অতিশয় গৌরব ও কৃতকার্য্যতা লাভ করে, 

চি বক, 

তাহার প্রধান কারণ মিলের সমালোচনা । এই গ্রন্থ মুদ্রাযব্ত্র হইতে - 

বহির্গত হুইবামাত্র স্থ'লদর্শী নমালোচকেরা--াহারদিগের নিয়মাবলী ও 

বিচারপ্রণালীকে কালাইল পদদলিত করিয়াছিলেন--দ্ব স্ব কটযুক্তি 
৮ 



৮৬ জন্ ইয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 
দ্বারা সাধারণের অন্তঃকরণকে ইহার বিরুদ্ধে দূষিত করিতে না 
করিতেই, মিল, নিজের পত্রিকায় ইহার সমালোচন। বাহির করেন। 
তিনি এই সমালোচনায় এই গ্রন্থের এই বলিয়া প্রশংস। করেন যে, 

ইহা স্বাভাবিকী প্রতিভার ফল সুতরাং ইহা সামান্য নিয়ম বা বিধির 

অধীন নহে বরং ইহ! নিয়ম বা বিধির প্রবর্তক। মিলের এই সমালোঁচ- 

নায় কালাইলের এই গ্রন্থ ইংলগ্ডের সর্ধত্র সমাদরে গৃহীত হয়। মিলের 

সমালোচনার কোন অস্ত,ত শক্তি ছিল বলিয়া মিলের সংস্কার ছিল ন1। 

ত।হার মতে সাময়িক হস্তক্ষেপই এরূপ কৃতকার্য তাঁর মূল। তিনি বলি- 
তেন ঠিক সেই সময়ে যে কোন ব্যক্তি কথঞ্চিৎ হৃদরগ্রাহিরূপে এরূপ 

মত প্রকাশ করিলে, সমান ফল উত্পাদন করিতে পারিন্েন তদ্বিষয়ে 

আর সন্দেহ নাই। যদিও তিনি তাহার পত্রিক! দ্বারা র্যাডিকাল 

রাজনীতিতে নুতন জীবন সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হন নাঁই বলিয়া ক্ষুব্ধ 
ছিলেন, তথাপি তিনি খনই এই ছুই ঘটনার বিষয় মনে করিতেন 

তখনই তাহার মন আনন্দে উচ্ছসিত হইত। 

র্যাডিকালদ্লের প্রতিষ্ঠাবিষয়িণী আশালত1 উন্ম,লিত হইলে, 

মিল্ পত্রিকার সম্পাদনজনিতত অর্থ ও সময়ের বৃথা ব্যয় হইতে অপস্থত 

হইলেন | এই পত্রিকা খানি এতদিন তাহার নিজের মত প্রকাশের 

যন্্স্ববূপ ছিল। এই পত্বিকায় তিনি সম্পূর্ণরূপে তদীয় পরিবর্তিত 
মত সকল ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিলেন, সাহার প্রাথমিক রচনাবলীর 

সঙ্কীর্ণ ৰেন্থামিজম. হইতে আপনাকে স্পষ্টরূপে পৃথকরকৃত করিতে 

পারিয়াছিলেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তদ্রচিত বিবিধ সাহিত্য- 

বিষয়ক প্রবন্ধ» ছুইটা প্রবন্ধে বেন্থাম ও কৌলারীজের দর্শনের তুলনা, 
এবং তদীয় রচনা সকলের সাধারণ ভাব-্্পাঠকমাত্রকেই প্রতিপন্ন 

করিয়াছিল যে তদীয় মত সকলে অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হই- 

য়াছে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধদ্ধয়ের প্রথমটীতে তিনি বেন্থামের গুণ বর্ণন- 
পূর্বক, তাহার দর্শনের ভ্রম ও অভাব সকল প্রদর্শন করেন। এরূপ 
সমালোচন ন্যায়সঙ্গত হইলেও বেন্থামের দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়! 

তাহার কার্ধ্য সম্পাদন করিতে না করিতেই, তাহার গৌরব নষ্ট করা 



উহার সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ । ৮৭ 

মিলের স্ুবিবেচনার কার্য হয় নাই | ইহাতে উন্নতিপথ রুগ্ধ বই পরিষ্কৃত 

করা হয় নাই। মিল. এই ভ্রম আপনিই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত 
তিনি বলেন যে বেন্থামের অর্প্রতিষ্ঠিত দর্শনের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন 

করিয়া তিনি যেমন জগতের কিয়ৎ পরিমাণ অপকার করিয়াছেন_- 

কারণ মিলের সমালোচন! পাঠ করিয়া অনেকে হয়ত শুদ্ধ দোষ ভাগ 

দেখিয়াই বেন্থামিক দর্শনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবেন-_- সেইরূপ যে 

সকল ভক্তান্ধ ব্যক্তিগণ বেন্থামকে অন্রান্ত বলিয়া! মনে করিতে আরস্ত 

করিয়াছিলেন, তাহাদিগের সমক্ষে বেন্থামের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন 

করিয়া জগতের কিয়ৎ পরিমাণে উপকারও করিয়াছিলেন । 

কোলেরীজবিষয়ক প্রবন্ধে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর অভাবাত্মক দর্শ:নর 

বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীর অতুর্থানের প্রকৃতিগত দোষ সকল স্পষ্টা- 

ক্ষরে বুঝাইয়! দেন। বেন্থামের দর্শনসমালোচনার সময় মিল যেমন 
বেনথামের দোঁষ ভাগের অযথা আন্দৌলন দ্বার একরূপ ভ্রমে পতিত 

হঈয়াছিলেন, সেইন্ূপ কোঁলেরীজ দর্শনের সমালোচনার সময় গুণ- 

ভাগের অযথা আন্দোলন দ্বার! আর এক প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছি- 

লেন। কিন্তু কার্ধ্য ভ্রমত্বক হইলেও মিলের উদ্দেশ্যের মহত্ব ও সাধুা 

অবশ্যই স্বীকার করিতে হুইবে। উনবিংশ শতাব্দরী র্যাডিকাল ও 

লিবারেলদিগের এরূপ অন্ধ বিশ্বাম জন্মিয়াছিল ষে বেন্থাম দর্শনের 

সকলই অভ্রান্ত এবং অষ্টাদশ শতাবীর অভাবাত্মক দর্শনের সকলই 

ভ্রান্ত, এই রোগের প্রতীকার করাই মিলের উদ্দেশ্য ছিল। 

উক্ত পত্রিকার ষে সংখ্যায় কোলেরীজবিষয়ক প্রবন্ধটী প্রকাশিত 

হয়, মিলের অধ্যক্ষকতাকালে উক্ত পত্রিকার এ শেষ সংখ্যা । ১৮৪৪ 

ৃষ্টান্বের বসন্তকালে মিল্ উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষতা হিক্সন্ সাহে- 
বের হন্তে সমর্পণ করেন। হিকৃসন্ তাহার অধ্যক্ষতাকালে উক্ত পত্রি- 

কার এক জন অটৈতনিক নিয়মিত ও যোগ্য লেখক ছিলেন । হিক- 
সনের সহিত মিলের এই মাত্র বন্দোবস্ত হইল, যে উক্ত পত্রিকা এখন 

হইতে * ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ ”+ এই পুরাতন নামে আখ্যাত হইবে । 

সেই নামে উক্ত পত্রিকা হিক্সনের অধ্যক্ষতায় দশ বৎসরকাল প্রচলিত 



৮ জন্ ্ য়ার্ট মিলের জীবনবৃন্ত। 
থাকে । হিক্সন্ উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষ ও সম্পাদক ছুইই হইলেন । 

তিনি তাহার পরিশ্রমের জন্য কিছুই লইতেন না, এবং খরচ পত্র বাদে 

যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত নিয়মিত লেখকদিগের মধ্যে ভাগ করিয়! 

দিতেন। কিন্ত এরূপ র্যাডিকালমতালবন্বী পত্রিকার ব্যয় বাদে 

আয় অতি অল্পই হইত। স্থতরাং এত অল্প টাকায় তিনি যে সম্মানের 

সহিত এতদিন এই পত্রিকা চালাইতে পারিয়াছিলেন ইহা! তাহার পক্ষে 
সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। ইহা তাহার হস্তে যতদিন ছিল, তত- 

দিনই ইহা! উন্নতি ও র্যাভিক্যালিজম্ মত প্রচার বিষয়ে সতত ব্রতী 
থাকিত। মিল. ইহাতে লিখিতে একেবারে ক্ষান্ত হন নাই। কিন্তু 
এডিনবরা রিভিউএর অধিকতর প্রচারহেতু এখন হইতে তাহাতেই 

তিনি অধিক পরিমাণে লিখিতে লাগিলেন । এই সময়ে “ডিমক্রেসি ইন. 

আমেরিকা » নামক এক খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। মিল এই গ্রন্থের 
সমালোচন। এডিন্বরা রিভিউএতে প্রদান করিয়! ইহার লেখক শ্রেণীর 

অস্তভু ্ত হইলেন। 

জীবনের শেষভাগ | 
এখন হইতে মিলের জীবনবিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে, 

তাহ। অতি সঙ্থীর্ণ সীমায় আব্দধ। এখন হুইতে তাহার মানসিক 

পরিবর্তন বিষয়ে আমাদিগের আর অধিক বক্তব্য নাই। কারণ সাহার 

মনের এখন পরিবর্তনের অবস্থা নহে, ক্রমিক উন্নতির অবস্থা। এই 

ক্রমিক উন্নতি তাহার পরিণামরচনায় সম্পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত হুইয়াছে। 
যাহার তাঁহার সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিবেন, ত্াহারই তাঁহা সবিশেষ 

উপলব্ধি করিতে পারিবেন । এই গুরুভার পাঠকগণের উপর ন্যস্ত 

করিয়। আমরা তাহার জীবননাটকের শেষ অঙ্ক অতি সংক্ষেপে অভিনয় 

করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । | 
মিল, তীহার পত্রিকার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রথম অবসরেই তদীয় 

ন্যায়দর্শন সমাপ্ত করেন। ৯৮৩৮ খৃষ্টাব্বের জুলাই এবং আগষ্ট মাসে 



ন্যায়দ এন । ৮৯ 

ভিনি যে অবসর প্রাপ্ত হন, তাহাতেই তাহার নায়দর্শনের তৃতীয় 
অধ্যায়ের যাহা কিছু লিখিতে অবশিষ্ট ডিল, তাহা সমাপ্ত করেন। 

১৮৪০ খষ্টাবের প্ীম্ম ও শরৎকাঁলে পুস্তকের অবশিষ্টাংশ পরিসমাপ্ত 

হয়। ৯-৪১ খুষ্টান্বের এপ্রিল হইতে শেষ পর্যান্ত সমস্ত সময় পুস্তক 
খানির পুনলেখিনে পর্যবসিত হয়। তীহার সমস্ত পুস্তক এইরূপে 
অন্ততঃ ছুই বার করিয়া! লিখিত হইত। প্রথমে তিনি পুস্তক খানির আঁরস্ত 
হইতে শেষ পর্ান্ত রচনা নমাপ্ত করিতেন। পুস্তকখানির রচনা 
সমাপ্ত হইলে, তিনি সেই খস্ড| দেখিয়া আরম্ভ হইতে শেষ পর্যান্ত ইহা 
আবার নূতন করিয়া লিখিতেন। এই দ্বিতীয় লেখনের সময় পুস্তকের 
যেখানে যে অসম্পু্ঘতা থাকিত, তাহা তিনি পুরণ করিয়া দিতেন । 
এব্দূপ পুনলেখিনে তিনি অনেক উপকার প্রাপ্ত হইতেন। ইহ তাহার 
প্রথম কল্পনার নবীনতা ও েজস্বিতার সহিত দীর্ঘকাঁলব্যাপিনী- 
চিন্তা-জনিত সুলতা '9 পরিপুর্ণত। মিশ্রিত করিয়া দিত। তিনি প্রথম 

কণ্পনা অপেক্ষা ইহ! অল্লায়ান-দাধ্য বলিয়া! মনে করিতেন। প্রথম কল্পনার 
সময় তিনি কেবল শ্রেণীবিভাগের দ্রিকেই লক্ষা রাখিতেন। যদি সেই 
শ্রেণীবিভাগ 'অসম্পূর্ণ বা ত্রান্তিসম্কুল হয়, তাহা হইলে যে সমগ্র স্থত্র 
দ্বারা ভাব সকল পরস্পর গ্রথিত, তাহা অবশ্যই ছিন্ন বা স্কচিত হইবে। 

প্রথম লেখনকালে শ্রেণীবিভাগ স্বন্দর ও ভাবসকল স্থুসন্বদ্ধ হইলে) 

দ্বিতীয় লেখন পময়ে রচনার দোষ সকল দুর্বীকুত করা কঠিন ব্যাপার 
নহে £ কিন্ত প্রথমেই শ্রেনীবিভাগের পোষ ঘটিলে-_অর্থাৎ ভাব সকল 

অযথা সম্বদ্ধ হইলে-_-তাহা হইতে অভীষ্ট সত্যের বিবৃতি করা অতীব 
কঠিন ব্যাপার । 

মিলের ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় লেখনকালে, হিউয়েলের দর্শনের 

ইন্ডক্টিৰ বিজ্ঞান খণ্ড প্রকাশিত হয়। মিল এই ঘটনাকে সৌভাগ্য 

বলিয়া! মনে করিয়াছিলেন। বিপরীতমতাবলম্বী বাক্তি দ্বারা সেই 

বিষয়ের পূরণ আলোচনার অভাব, মিল. অনেক দিন হইতে অন্থুতৰ 
করিতেছিলেন। প্রতিপক্ষোথাপিত আপত্তি সকলের খণ্ডন এবং 

স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপক্ষ-প্রচারিত মনের বিপরীত মত সংঙ্থাপন করিতে 



৯০.  জন্ য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

গিয়া, তাহার ভাঁব সকল অধিকতর বিশদতা, অধিকতর ওজন্বিত1 ও 

অধিকতর পরিপূর্ণতাঁর সহিত পরিব্যক্ত হইয়াছিল। তাহার ন্যায়দর্শ- 
নের পুনলেখন কালেই মিল, হিউয়েলের সহিত বিতগডর স্ুল বৃতথান্ত 
এবং কম্টের পুস্তক হইতে গৃহীত নূতন মৃত সকল ইহাঁর অন্তর্নিবে- 
শিত করেন। 

১৮৪৯ খৃষ্টা্ের শেষভাগে তাহার ন্যায়দর্শন যুদ্রীযন্তর প্রেরণের উপ- 

যোগী হইল । তিনি প্রকাশের জন্য সর্ব প্রথমে ইহা মরের (আসা) 

হস্তে সমর্পণ করেন। মরে অনেক দিনের পর কোন অজ্ঞাত কারণে 

পুস্তক খানি অপ্রকাশিত অবস্থায় মিলের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন । তদনস্তর 

মিল. ইহা! পার্কারের (117, 22778) হস্তে প্রদান করেন | পার্কার ১৮৪৩ 

খুষ্টান্ের বসস্তকালে পুস্তকখানি প্রকাশিত করেন। মিল ইহার 

কুতকার্ধ্যতার বিষয়ে বিশেষ আঁশ করেন নাই | আর্চবিশপ্ হোয়েটুলী 

ও ডাক্তার হিউয়েল প্রন্ৃতি মহাআ্সগণ এই দুরূহ শাস্ত্রের আলোচনা 

বিষয়ে পুর্কবেই লোকের ওৎস্থক্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্দীপিত করিয়! 

দিরাছিলেন বটে, তথাপি এরূপ দুরূহ বিষয় লোক সাধারণের প্রীতিকর 

বা পাঠোঁপযোগী হইবে মিল. কখনই এরূপ আঁশ! করেন নাই। যে 

সকল ছাত্র ন্যায়দর্শন তীহাদিগের বিশেষ পাঠনার বিষরীভূত করিয়া- 

ছিলেন, ইহা কেবল তীহাদিগেরই উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু 
এরূপ ছাত্রের সংখা! ততকালে ইংলণ্ডে বড় অধিক ছিলনা । যে 

কয়েকজন ছিলেন, তাহাদিগেরও অধিকাংশ বিপরীত ন্যায়দর্শনের 

পক্ষপাতী ছিলেন । সুতরাং মিলের ন্যায়দর্শন পড়ে বা তাহার মত 

সকলের অনুমোদন করে, এরূপ লোকের সংখ্যা তৎকালে ইংলগ্ডে 

অতিশয় অল্প ছিল। 

মিল ভাবিয়াছিলেন যে ডাক্তার হিউয়েলের তর্কপ্রিয়তা অতি 

ত্বরাঁয় তীহাঁকে তীয় ন্যায়দর্শনের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত 

করিবে এবং এই প্রতিবাদে মিলের পুস্তক শীঘ্বই সাধারণ জনগণের 

'উৎন্কা উদ্দীপিত করিবে। কিন্তু মিলের দে আশা সম্পূর্ণ ফলবত্তী 

হয় নাই। হিউয়েল, তাহার পুস্তকের প্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্ত 



ন্যায়দর্শন। ৯৯ 

তাহা ১৮৫০ খুষ্টাবের পূর্বে নহে । এই সময়ের মধ্যে মিলের ন্যায়দর্শন 

তৃতীয় সংস্করণ অতিক্রম করে। যাহার বিষয় এত কঠিন ও দুর্ব্বোধ, 
এরপ পুস্তক এত শীঘ্র এত কৃতকাধ্যতা লাভ কেন করিল এবং কিরূপ 

লোকেই বা ইহার ক্রেতৃশ্রেণীর অস্ততূন্ত হইল মিল তাহা কখনই 
সম্পূর্ণরূপে জানিতে পাঁরেন নাই। ইহা দ্বারা তিনি স্পষ্ট প্রমাণ পাই- 
লেন যে আধুনিক ইংলখের সর্বত্র বিশেষ হঃ বিশ্ববিদ্যালর জকলে-- 

স্বাধীন চিন্তা আবার নূতন উৎসাহ ও নুন আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। 

এরূপ অভাবনীয় কনকার্ধাতা স্বত্বেও মিল কখন ভাবেন নাই যে তাহার 
ন্যায়দর্শন তদী প্রচলিত দীর্শনক মতে বিশেষ পরিবর্তন সংঘটিত 

করয়াছে। 

পর্যবেক্ষণ (9099:০0190 ) ও ভূঁয়োদর্শন ( 10:1)611009 ) 

মিলের ন্যায়দর্শনের মূলস্ত্র। তাহার মতে জ্ঞানমাত্রই পর্য্যবেক্ষণ ও 
ভূয়োদর্শনের ফ'ল, বুদ্ধিবৃন্তি ও বিবেক সংস্কারের (4850190০7 ) ফল, 

এবং সংস্কার শিক্ষার ফল। জার্মন্ দীর্শনিকেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপ- 

রীতমতাবলম্বী। তাহারা বলেন মন্থুষ্যের কতকগুলি জ্ঞান পর্য্যবে- 

ক্ষণ ও ভূয়োদর্শনজাত বটে, কিন্তু অনেক গুলি আজন্মসিদ্ধ ([- 
280১) | তীহাদিগের মতে মনুষ্যের বুদ্ধিবুত্তি ও বিবেক মংস্কার ও 

শিক্ষান্থারা পরিমার্জিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা সংস্কার ও শিক্ষার 

ফল নহে। বহিজগিৎনম্বন্বীয় সত্যসকল পর্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শন ব্যতি- 

রেকে শুদ্ধ স্বভাবজ্ঞান ([70601000*) ও বিবেক দ্বার কিরূপে উপ- 

লব্ধ হইতে পারে, মিল. তাহা বুঝিতে পারিতেন ন|। তাহার দৃঢ়বিশ্বাস 

ছিল যে একপ ভ্রান্ত ও ছুর্কবোধ মতই যত দার্শনিক কুসংস্কারের মূল। 
মিল. ছুঃখের সহিত দেখিলেন সাহার ন্যায়দর্শন এই ত্রান্তর্শনকে 
সম্পূর্ণরূপে সিংহাদনচ্যুত করিতে পারিল না| এই ভ্রান্তদর্শন এরূপ 

বদ্ধমূল হইয়া! রহিয়াছে যে ইহাকে পধুর্দস্ত করিতে আরও কিছু দিন 

লাগিবে। 

সাময়িক রাজনীতির সহিত কাধ্যলিপ্ততা, এবং সামগ্রিক পত্রিকার 

সম্পাদন জন্য লেখকগণের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের আবশ্য- 



৯২ জন্ ঈ,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

কত]! হইতে মুক্ত হইয়া মিল্ সহচরবৃন্দের সংখ্যা অতিশয় নিয়মিত 

করিয়। ফেলিলেন। ইংলগ্ডের সাধারণ-সমাজের অবস্থা এত শোচনীয় 

এবং তাহাদিগের সংসর্গ এত নীরস যে কোন চিন্তাশীল বাক্তি 
সুখের আশায় ইহার অনুসরণে কখনই প্রবৃন্ত হইবেন না। যে সকল 

বিষয়ে মতভেদ হইন্তে পারে সে সকল বিষয়ে কোন গভীর তর্ক উত্থা- 

পন করা তৎ্কালে ইংলগ্ডের নাধারণ সমাজে কুশিক্ষার ফল বলিয়া পরি- 

গণিত হইত। এদিকে ফরাশিদিগের ন্যায় ইংরাজ জাতির সজীবতা ও 

সামাজিকতার সহিত প্রীতিজনকরূপে সামান্য বিষয়ে গল্প করিবারও 

ক্ষমত| নাই। যাহারা সমাঁজতকর উচ্চতম শাগাঁয় এখনও উঠিতে 

পারেন নাই, তীহারাই অনোর সাহায্যে উঠিবেন বলিয়।, তাঁহাদিগেরই 

সংসর্গের অনুসরণ করিয়া থাকেন । ফাহারা উচ্চশাখায় আরোহণ 

করিয়াছেন, তাহাঁর। স্বপদের মর্যাদা রক্ষা করিবার নিমিন্তই এরূপ 

করিয়া থাকেন । ফাঁহা্দিগের চিন্তাশক্তি কিয়ৎপরিমাণে উদ্দীপিত, 

ষাহাদিগের হৃদয় কিঞ্চিং, পরিমাণে বিশোধিত, কোন গু অভিমন্ধি 

ব্যদ্তিরেকে, এরূপ সমাজের সহিত সংসর্গ তাহাদিগের প্রীতিকর বোধ 

হইবে না। ধাহারা প্রকৃত উচ্চশ্রেণীস্থ বুদ্ধির লোক, স্তীহারা এরূপ 

সমাজের সহিত এন অল্প সংশ্রব রাখেন, যে তাহার! ইহা হইতে সম্পূর্ণ 
নিলিপ্ত বলিলেও অতযাক্তি হয় না। ধাহাদিগের প্রক্কত মানপিক 

উৎকর্ষ আছে, তাহারা এরূপ সমাজের সহিত সর্বদা মিশ্রিত হইলে 

অনতিবিলম্ষেই অধঃপতিত হয়েন সন্দেহ নাই। শুদ্ধ যে ইহা দ্বারা 

তাহাদিগের সময় অপব্যয়িত হয় এরূপ নহে, তাহাদিগের হদয়- 

ভাঁবও ক্রমে অবনত হইয়া পড়ে। তীহাঁদিগের যে সকল চিররূট় মন্ত 

সাধারণ মতের প্রতিকুলে, সমাজের প্রীতি বিধান করিতে গিয়া সেই 

সকল মত বিষয়ে অগত্যা তাহাদিগকে ওদাসীন্য প্রদর্শন করিতে হয়। 

তাহাদিগের হৃদয় ও মনের উচ্চ আদর্শ ঘকলকে তীহার। ক্রমে কার্যে 

পরিণত করার অনুপযোগী বলিয়া মনে করিতে থাকেন। সে সক- 

লকে তাহারা ক্রমে স্বপ্নবিভ্ত্তিত বা কল্পনা! মাত্র বলিয়া বিবেচন| 

করিতে আরম্ভ করেন। যদি কোন মহাপুক্রষ সৌভাগ্যক্রমে এবূপ 



টেলর-পত্ধী। ৯৩ 

সংসর্গেও তাহার উচ্চতম মত সকল অক্ষত ও অবিচলিত রাখিতে 

সক্ষম হন, তথাপি তিনি অতর্কিত. ভাবে সংশ্রত ব্যক্তিবর্গের হৃদয়- 
ভাব ও মতের অন্ুবর্তন করিবেন। এই জন্য উচ্চধীশক্তিসম্পন্ন 

ব্যক্তির অশিক্ষিত সমাজে" উপদেষ্ট ভাব ভিন্ন অন্য ভাবে প্রবেশ 

করা হিতকর নহে। ঘে ব্যক্তির এরূপ উচ্চ ও বিশুদ্ধ অভিপ্রায়, 

তিনি ব্যতিরেকে আর কেহই নিরাপদে এরূপ অশিক্ষিত সমান্তে 

এবেশ করিতে পারেন না। যীহাদিগের বড় হইবার ইচ্ছা আছে,__ 

বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও মহদাশয়তায় বাহার! তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
অথবা! শ্রেষ্ঠ না হউন অন্ততঃ তীহাদ্দিগের সমান,-তাহাদিগেরই সংসর্ণ 

তীহাদিগের বিশেষ ইষ্টজনক। আরও যখন স্বভাব ও মন গঠিত 

হইয়াছে,_তখন মত, প্রতীতি ও হৃদয়ভাঁব প্রভৃতি | বিষয়ে ধাহা- 

দিগের সহিত সম্পুর্ণ একতা সংঘটিত হয়-_স্তাহাদিগের সহিতই প্রকৃত 
বন্ধুত্ব হইয়া থাকে। এই সকল কারণে মিল_ ধাহাদ্িগের সংসর্গ অনু- 
সরণ করিতেন এরূপ লোকের মংখ্যা ক্রমেই অতিশয় সংক্ষিপ্ত হইয়া 
উঠ্ভিল। 

এই স্বল্প বন্ধুবর্গের মধ্যে টেলরপত়্ীই সর্ব প্রথম ছিলেন । এই 

মময়ে প্রায় অধিক সময় তিনি তাঁহার বালিক1 ছুহিতামাত্র অবলম্বন 

করিয়! ইংলণ্ডের কোন পল্লীগ্রামে বাস করিতেন। তাহার স্বামী কর্মো- 

পলক্ষে লণ্তনে বান করিতেন) এই ,জন্য তিনি সময়ে সময়ে লণ্ডনে 

আসিয়াও অবস্থিতি করিতেন। মিল. এই ছুই স্থানেই তাহার সহিত 

মিলিত হইতেন। টেলরপত্বী স্বামিবিরহিত হইয়া বৎসরের অধিক 

সময়ই যখন গল্লীগ্রামে বাস করিতেন, তখনও মিল, তাহার নিকট সর্বদা 

যাতায়াত করিতেন এবং ছুইজনে সময়ে সময়ে একত্র ভ্রমণে নির্ণত হই” 

তেন। এই ঘটনায় স্বভাঁবতঃ অপযশ ঘোষণ। হইতে পারে জানিয়াও 

টেলরপত্রী নিজ চরিত্রবলে সে সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিতেন। এই 

জন্য মিল্ তাহার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন | টেলরের অনুপস্থিতি- 
কালে একত্র অবস্থিতি ও একত্র পরিভ্রমণ ভিন্ন এই সময়ে তাহাদিগের 

পরস্পরের ব্যবহারে লোকে এমন কিছুই পাইত না, যাঁহাঁতে তীহাদি- 



৯৪ জন্ ঈয়া্ট মিলের জীবনবৃপ্ত। 

গের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের গভীর স্নেহ ও পরস্পরের সহিত পরস্প- 
বের ঘনিষ্টতর বন্ধুত্ব ভাব ভিন্ন, অন্য কোন ভাবের অস্তিত্বের সংশয় 

লোকের মনে উপস্থিত হইতে পারে । তাহারা ছুই জনে যে সমাজের ভয়ে 

ভীত হইতেন এরূপ নছে। কারণ তাহার্দিগের বিশ্বাস ছিল যে কাহারও 

বাক্তিগত কার্ষ্যের উপর সমাজের কোন অধিকার নাই। ঝুতরাই 

ব্যক্তিগত কার্যে তাহারা সমাজের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য ছিলেন 

না। কিন্ত যে কার্যে টেলরের অন্তরে বেদন। লাগিবার সম্ভাবনা) যে 

কার্যে সমাজের নিকট টেলরকে -স্ুতরাঁ টেলর পত্বীকেও--লজ্জিত 

হইতে হইবে, সে কার্ধ্যের অনুষ্ঠান তাহাদিগের উভয়েরই অবর্তব্য। 

তার মানসিক উন্নতির এই তৃতীয় অবস্থায়_-অর্থাৎ যে সময়ে 

তাহার ও টেলরপত্বীর মানসিক উন্নতি সন্ক্ে সম্ত্রে চলিতেছিল-- 

তাহার মত সকল অধিকতর গভীর ও প্রশস্ত হইতে লাগিল। যে 

সকল বিষয় পূর্বে তিনি বুঝিতে পারিতেন না, এখন হইতে 

সে সকল বিষয় তীহার বুদ্ধির অধিগম্য হইতে লাগিল; এবং যে 
সকল বিষয় তিনি অস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহা৷ এক্ষণে সুস্পষ্ট" 

রূপে তাহার বুদ্ধির বিষয়ীভূত হুইতে লাঁগিল। দিন কতক মিল, 

অনেক বিষয়ে বেন্থামের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। 

এক্ষণে আবার তিনি পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে বেন্থামিক হইয়া 
দাড়াইলেন। যে সময়ে তিনি বেন্থামের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, 
সে সময়ে তিনি সমাজ ও পৃথিবীর সাধারণ মত বিষয়ে উদারতা 

প্রদর্শন করিতেও শিখিষাছিলেন, এবং সেই সকল দাধারণ 

মতের বাহ্য উতকর্ষেও কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইতে প্রস্তুত ছিলেন; 

তথাপি অনেক বিষয়ে সাধারণ মতের সহিত মুলতঃ অনৈক্য প্রদর্শন 

করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না । তখন তদীয় মত সকলের সাধারণমত- 
বিসম্বাদিতার আতিশয্য পরিত্যাগ করিতেও উদ্যত হুইয়াছিলেন। কিন্ত 
তিনি এক্ষণে দেখিলেন, যে যে বিষয়ে সাধারণ লোকের সহিত তাহার 

মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সেই স্ুলেই তাহার মতের উৎকর্ষ, 

সেই সেই স্থলেই সমাজ ও রাজনীতি প্রৃতির সংস্কারের জন্য সেই 



সমাজতত। | ৯৫ 

সেই মত প্রকাশ করা আবশ্যক। এক্ষণে টেলর-পত্বীর সাহায্যে 
কাহার মত সকল পূর্বাপেক্ষ। অধিকতর সমাজদ্রোহী হইয়া উঠিল। 

বেন্থামিক মতে যখন তিনি নবদীক্ষিত হন, যখন তিনি বেন্থা- 

মিক সাশ্্রদায়িকতাঁর নবীন উত্লাহে মাতিয়া উঠেন, তখনও তাহার 
মতনকল এতদূর সমাজদ্রোহী হয় নাই। তদানীন্তন বার্তাশাস্ত্রবিদ্- 

দিগের ন্যায় তখন তিনি এই মাত্র বিশ্বাস করিতেন যে সামাজিক 

শৃঙ্খলায় অনেক গুলি মৌলিক পরিবর্তনের আবশ্যকতা ও সম্ভাবনা 

আছে। তাহাদিগেরও মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি (27186971000) 

ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থাপক সমাজের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।| 

তাহাদিগের ও মিলের বিশ্বাস ছিল যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার 

সম্বন্ধে যত প্রকার অবিচার প্রচলিত আছে, সে সমস্তই জ্যেষ্ঠাধিকার 

ও এন্টে ইল (07721) প্রথ! উঠাইয়! দিলেই নিবার্রত হইতে পারে। ধনের 

অসম বিতরণে জগতে যে দরিদ্র-সংখ্যার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তীহা- 

দিগের ও মিলের মৃতে সন্তানোৎ্পাদন বিষয়ে আত্মসংযম করিলেই 
তাহা কৃথঞ্চিং নিবারিত হইতে পারিবে । সংক্ষেপে বলিতে হইলে মিল, 

তৎ্কালে কেবলমাত্র একজন নোকতান্ত্রিক (16700: ছিলেন, বিন্দু 

মাত্রও সমাজতান্ত্রিক (9০0181186) ছিলেনন]। এক্ষণে টেলরপত্বীর সাহাধ্যে 

মতবিষয়ে মিল, সম্পূর্ণরূপে সমাজতান্ত্রিক হইয়া উঠেন। কিন্তু মিল২ও 

টেলরপত্বী উভয়েই বলিতেন যে এই মুত কার্য্যে পরিণত করার সময় 

এখনও উপস্ফিত হয় নাই । যত দিন সাধারণ লোকের শিক্ষার অবস্থা 

এরূপ শোচনীয় থাকিবে, যত দিন সাধারণ লোক উদার শিক্ষাবিরহে 

এরপ স্বার্থপর ও হিংশ্রপ্রক্ৃতি থাকিবে, ততদিন এক্ধপ মত কার্ধ্যে 

পরিণত করার চেষ্টায় জগতের ভীষণ অমঙ্গল বই মঙ্গল সংঘটিত 

হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদিও সমাজের অপরিণত অবস্থার জন্য 

তাহারা কাধ্যত এরূপ হতাশ হইয়াছিলেন, তথাপি তাহাদিগের দৃঢ় 
বিশ্বাস ছিল যে উদার ও উচ্চ শিক্ষার বিস্তারে এক দিন জগতের উন্নতি 

গুদ্ধ যে লোকতান্ত্রিকতামাত্রে (79927907805) উঠিয়াই ক্ষাত্ত থাকিবে 

এরূপ নহে, চরমে সমাজতান্ত্রিকতাতে ৪ (9০০1911800) পরিণত হইবে 



৯৬ জন্ উ,্ার্ট মিলের জীবনরৃ। 
ষদ্দিও তাহার! উতয়েই ব্যক্তিবিশেষের উপর সমাজের যথেচ্ছাচার 

রূপ সমাজতান্ত্রিক মতের ভীষণ অঙ্গের সম্পূর্ণরূপে অনমুমোদন করি- 

তেন, তথাপি তাহারা মনে মনে আশা করিয়াছিলেন যে সমাজের 

এমন অবস্থা অসস্তাবিত নহে, যখন ইহা অলস ও পরিশ্রমী এই 

ছুই দলে বিভক্ত হইবে না--অর্থাৎ সমাজে অলসশ্রেণীর সংখ্যা 
একেবারেই লোপ পাইবে ;--যখন-যাঁহারা পরিশ্রম করিবে না, 

তাহারা আহারও পাইবে না--এই সাধারণ নিয়ম গুদ্ধ দীনদুঃখীর 

উপরই প্রচারিত হইবে এরূপ নহে, ধনীদিগকেও এই নিয়মের 
অধীনে আসিতে হইবে ;__যখন শ্রমোপার্ধিত ফলের বিভাগ জন্মের 

দৈবঘটনার উপর নির্ভর না করিয়৷ অপক্ষপাতী ন্যায়ের তুলাদণ্ডের 

দ্বারা নিষক্ত্রিত হইবে) এবং যখন, যে সকল উপকার-পরম্পর। সাধা- 

বুণ্যে ভোগ করিতে হইবে, তাহার জন্য প্রাণপণে যত্ব করা মানুষের 

পক্ষে অপাধ্যসাধন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিরূপে জগতে 

ব্যক্তিগত কাঁধ্যন্বাধীনতার পরাকাষ্ঠ। প্রবর্তিত হইবে, এবং তৎসঙ্গে 
কিরূপে জগতের আযত্রলন্ধ দ্রব্জাতের উপর সাধারণ অধিকার ও 

সাধারণ পরিশ্রমে উপাঞ্ভিত ফলে সকলের সমান অধিকার সংস্থাপিত 

হইতে পারিবে--তাহাদিগের উভয়েরই মতে এই গুরুতর বিষয়ত্রয়ের 

মীমাংসা! করাই সমাজসংস্কারকদিগের এক মীত্র লক্ষা হওয়া উচিত। 

ঠিক কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এই সকল গুরুতর বিষয় সংসাধিত 

হইতে পারে, আর কত দিন পরেই বা এই সকল মতের কার্ষে 
পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা তাহার! নিচ্চিত রূপে বলিতে পারিতেন 

না| তবে এই মাত্র স্পষ্ট বুঝিতেন যে অশিক্ষিত কৃষকশ্রেণী ও তাহা- 

দিগের প্রভুদিগের চরিত্রে যতদিন না সম্পূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে, 
ততদিন এরূপ গুরুতর সমাজসংস্কারের কোন সম্ভাবনা নাই। এরূপ 

শুভঘটন! সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এই উভয় শ্রেণীর লোকদিগকেই 
অভ্যাস দ্বারা সাধারণের হিতার্থ পরিশ্রম ও সম্ভ,য়সমুখান করিতে 

শিখিতে হইবে। সাধারণের হিতার্থে কাধ্য করার প্রবৃতি মন্ষ্যের 
আন্কতিবিরোধিনী নহে। যখন একজন আশিক্ষিত সামান্য সৈনিক 



সমাঁজতত্ব । ৯৭ 

পুরুষ গ্বদেশের স্াধীনতা৷ রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে প্রাণ বিবর্জন 

করিতেছে, তখন শিক্ষা অভ্যাস ও হৃদয়ভাবের পরিমার্জন বলে এক- 

জন প্রাকৃত লোক যে জনসাধারণের উপকারাথ ভৃমিকর্ষণ ও 
বন্্রবয়ন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইবে ইহাতে আর. আশ্চর্য্য কি? 

এরূপ অবস্থ। যে কতদিনে ঘটিবে তাহা তাঁহারা বলিতে পারিতেন না; 

কিন্তু পুরুষপরম্পরাব্যাপী অবিশ্রান্ত শিক্ষা বলে মন্তুষা যে অল্পে অরে 

এরূপ অবস্থায় আনীত হইতে পারে তাহা তাহারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস 

করিতেন । সাধারণ মঙ্গল যে অধুনা জনসাধারণের কার্যের 

্রবৃত্তিনিয়ামক নহে, তাহার কারণ কেবল প্রতিকূল শিক্ষা ও 

আত্যাদ। সমাজশৃঙ্খলার বর্তমান অবস্থায় মানুষ প্রাতঃকাল হইতে 

সন্ধা! পর্ধাতস্ত কেবল নিজের ও নিজ পরিবারসম্বন্ধীয় বিষয় লইয়াই 

ব্যতিব্যস্ত; সাধারণের হিভার্থে অতি অল্প সময়ই ব্যয়িত করিতে 

শিথে। স্বার্থপরতার ন্যায় সাধারণ মঙ্গলেচ্ছ। দ্বারাও কার্ধ্ে প্রবর্তিত 

হইয়া এবং লঙ্জার ভয় ও গৌরবল্পৃহায় প্রণোদিত হইয়া প্রার্ত মন্- 

যাও কত অদ্ভূত অবদানপরম্পরা ও কত অভ্ভত আত্মত্যাগ প্রদর্শন 

করিতে পারে তাঁহার সংখ্যা করা যায় না! আধুনিক সমাজশৃঙ্খলার 

প্রায় সমস্ত নিয়মাবলীই স্বার্থপরতার উৎসাহ দিয়া থাকে! এই 

জন্য বর্তমান সময়ে স্বার্থপরতা মনুষ্ের প্রক্কৃতির সহিত এতদূর বন্ধ- 

মূল হইয়াগিয়াছে যে, আপাততঃ যেন বোধ হয় ইহার উত্তেজনা ব্যতীত 

মনুষ্যসীধারণ কখন কোন সাধারণ কার্যে প্রবৃপ্ত হইতে পারে না। 

কিন্ত তাহ! সত্য নহে । কারণ পুরাকালীন সাধারণতন্ত্র সকলে, 

যৎকালে প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিক অসংখ্য সাধারণ কার্যে সর্বদা 

আহত হুইতেন,__অস্থার্থপরতার ভুরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত ওয়া যা়। 

যাহ হউক তথাপি মিল ও টেলরপত্থী ইচ্ছা করিতেন না, যে স্বার্থ- 

পরতাঁর পরিবর্তে কোন উৎকষ্টতর প্রবৃত্তিনিয়ামক উদ্দেশ্য সংস্থা- 

পিত হওয়ার পূর্বে, নামাজিক কার্যযপ্রণালী হইতে স্বার্থপরতাঁর 

প্রলৌভন একেবারে উঠিয়া যায়। তাঁহারা বর্তমান সমাভশৃঙ্খলাকে 

গুদ্ধ সাময়িক বন্দোবস্ত মাত্র বলিয়া বিবেচন। করিতেন । স্থতরাং 

নি 



৯৮ জন্ ,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

যে যে উপায়ে নৃতন ও উৎকৃষ্টতর সমাজশৃঙ্খল। সংস্থাপিত হইতে 
পারে, উপযুক্ত লোক দ্বারা সেই দেই উপায়ের পরীক্ষা করণ-_ 
তীহাদিগের নিকট অতিশয় আদর ও উৎসাহের বিষয় হইত। এরূপ 

উদ্যম সফল হউক বা নিক্ষলই হউক, উদ্যোগকর্তাদ্দিগের যে ইহাতে 

সবিশেষ শিক্ষা! হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সাধারণ মঙ্গল- 

রূপ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়! কিরূপে কার্য্য করিতে হয় এবং বর্ত- 

মান সমাঁজশৃঙ্খলায় কি কি দোষ বর্তমান থাকায় লোকে সেই উদ্দেশা 

অবলম্বন করিয়! কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছে না) এই পরীক্ষায়-_আর 

কিছু না হউক-_অন্ততঃ এ গুলি তাহারা বিশেষরূপে বুবিতে পারেন । 

মিল “প্রিনসিপল স অব. পলিটিকাল. ইকনমি”, নামক অর্থনীতি- 
বিষয়ক তদীয় গ্রন্থে এই সকল মতের সবিস্তার প্রচার করিয়াছেন । ইহার 

প্রথম সংস্করণে এই মতসকল তত পরিক্ষ,ট ও পরিপূর্ণরূপে পরিব্যক্ত হয় 
নাই; দ্বিতীয় সংস্করণে অধিকতর পরিশ্কট ও পরিপূর্ণরূপে এবং তৃতীয় 

সংস্করণে অসন্দিগ্ধজপে এই সকল মত পরিব্যক্ত হয়। এই ক্রমিক 

পরিব্যক্তির অর্থ এই যে, এই সকল মত সাধারণের মতের বিরোধী ; 
সুতরাং হঠাৎ অসন্দিগ্বরূপে সেগুলি পরিব্যক্ত হইলে, লোকে ভীত ও 

চকিত হইয়া তদন্থসরণে একবারে বিরত হইতে পারে। কিন্তু ক্রমে 

ক্রমে পরিব্যক্ত হইলে সেই গুলি ততদুর ভয় ও বিশ্ময়ের কারণ না 
হইতে পারে। ১৮৪৮ থ্ষ্টান্বের ফরাসিবিপ্রবের পূর্বে এই গ্রস্থখানি 
মুদ্রাযঙ্ত্রে প্রেরিত হয়। সুতরাং প্রথম সংস্করণকালে লোকের মন তত- 

দূর উদ্নতিপ্রবণ না হওয়াতে মিল এরূপ সমাঁজদ্রোহী মতসকল অতি 

পরিক্ষ টরূপে পরিব্যন্ত করিতে সাহসী হন নাই। এই জন্যই তিনি 

ইহার প্রথম সংস্করণ কালে সমাজতান্ত্রিক মত সম্বন্ধে যতগুলি আপাতত 
উত্থাপিত হুইতে পারে, ইহাতে তাহার অধিকাংশ এত প্রবলরূপে অঙ্কিত 

করিয়াছিলেন, যে আপাততঃ যেন তাহার গ্রস্থথানি উত্তমতবিরোধী 

বলিয়া! প্রস্তীত হইয়াছিল। ইহার পর ফরাসি বিপ্লবের উন্মাদকরী 

.. উত্তেজনায় লোকের মন অধিকতর উন্নতিপ্রবণ হওয়ায়, ইউরোপীয় 

লোৌকতান্ত্রিক গ্রস্থকারদিগ্রের গ্রস্থরাশি আলোড়িত হওয়ায়, এবং 



অর্থনীতি । ৯৯ 

এবিষয়ে লোকের চিস্তা উদ্দীপিত ও ঘোরতর বিতর্ক উত্থাপিত হওয়ায়, 

মিল, ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণকালে ইহাতে সম্পূর্ণ পরিক্ষ,টরূপে 
এই মত সকল প্রকাশ করেন । 

মিলের সকল গ্রস্থ 'অপেক্ষা কাহার “পলিটি কাল ইৰনমি” দ্রুত তর 
সম্পাদিত হয়। ১৮৪৫ খই্টান্দের শরৎকালে ইহার রচনা আর্ত 

হয় এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্বের শেষ না হইতেই, ইহা মুদ্রাযন্ত্র প্রেরণের 
উপযোগী হয়। .এই অল্লাধিক দ্বিবৎসর কালের মধ্যে আবার 

ছয় মাস কালের জন্য গ্রন্থখানি সময়াভাঁবে পড়িয়া থাকে । এই সময়ে 
মিল. « মর্ণিং ক্রনিকৃল” নামক সংবাদ পত্রে আয়লগ্ডের পতিত 

ভূমি সকলে কৃষক ভূম্যধিকারী সংস্থাপনের আবশ্যকতা! বিষয়ে সবিশেষ 

আন্দোলন করিতেছিলেন। ১৮৪৬-১৮৪৭ খৃষ্টানদের শীতকালে আয় 

ভীষণ ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই ঘটনায় আয়লগ্ডের দীনদরিত্র 
কষকদ্দিগকে ইহার পতিত ভূমি সকলের অধিকারী করিয়! দিলে আয়- 
লণগবাসীরা যে শুদ্ধ উপস্থিত বিপদের করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে 
এরূপ নহে, তাহাদিগের ভাবী সামাজিক ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় অবস্থাও 

চিরকালের জন্য উন্নত হুইবে-_মিলের মনে এই ভাব উদ্দিত হয়। 
কিন্ত এ ভাবটী সম্পূর্ণ নূতন স্থতরাং সাধারণের প্রীতিকর নহে ; ইং- 
লগ্ডের ইতিহাসে এরূপ রোগে এরূপ ওঁষধি প্রয়োগের কোন পূর্ববনিদর্শন 

নাই। যে সকল সামাজিক প্রণালী ইংলণ্ডে গ্রচলিত নাই, অনান্য 

অসংখ্য দেশে প্রচলিত থাকিলেওঃ হইংলগ্ডের প্রঙ্গাসাধারণ তদ্বিষয়ে 

সম্পূর্ণ অজ্ঞ; এই সকল কারণে মিলের চেষ্টা সম্পূর্ণদূপে নিক্ষল হুইল । 

পতিতভূমি সকলের উপর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কৃষিকার্ধ্ের আরম্ভ না 

করিয়া, এবং কুটারবাসী ক্লুষকদ্দিগকে ভূম্যধিকীরীরূপে পরিস্থাপিত 
না করিয়া, ব্রিটিস পালিগ্নামেন্টে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত আয়ল গুবাসীদিগের 

আপাত উপকারার্থে এক “দীন-আইন”' (০০: 18৮) জারি করিলেন। 
র্ভিক্ষ ও অন্যত্র উপনিবেশন সংস্থাপনাদি দ্বারা আয্র্লগ্ের লোকসংখ্যা 

যন্দ কমিয়! না যাইত, তাহা হইলে এরূপ গোচিকিৎসায় আয়ল ডের 

যে কি শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইত কে বলিতে পার ? 



১০০ জন্ য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

মিলের « পলিটিকাল_ইকনমির ” দ্রুত কৃত্তকাধ্যতা ছুইটা বিষয় 

প্রতিপন্ন করিতেছে,_-প্রথমতঃ ইংলগ্ডের জনসাধারণ এরূপ এক খানি 

গ্রন্থের অভাব অনেক দিন হইতে অনুভব করিতেছিল, দ্বিতীয়তঃ এরূপ 

এক খানি গ্রস্থ বাহির হইলে তাহারা .তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ 
করিতে প্রস্তত ছিল। ৯৮৪৮ থৃষ্টান্ে ইহার এক সহত্ খণ্ড মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত হয়। সে গুলি সেই বৎসরেই নিঃশেষিত হয়। আর এক 

সহত্র খ$১৮৪৯থুষ্টানবে প্রকাশিত হয়।সে গুলিও ছুই তিন বৎসরের মধ্যে 
নিঃশেষিত হয়। আবার ১৮৫২ খং্টাবের প্রারভ্তে তৃতীয় সংস্করণকালে 
৯২৫০ খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রচারাবধিই হহ। প্রমাণ বলিয়। 

পরিগণিত হয় | তাহার কারণ এই যে অন্যান্য গ্রস্থের ন্যায় ইহাতে যে 

সমাজবিজ্ঞানের শুদ্ধ মত মাত্র প্রচারিত হইয়াছিল এরূপ নহে, সেই 

মত সকল কিরূপে কার্ষ্ে পরিণত করা যাইতে পারে সে উপায় গুলিও 

ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ইহা অন্যান্য অর্থনীতি গ্রন্থের 

ন্যায় একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে প্রচারিত হয় নাই; সমাজবিজ্ঞান রূপ 

প্রকাণডতরুর একটা শাখামাত্র রূপে প্রচারিত হইয়াছিল । বাস্তবিক অর্থ 

নীতি কখনই একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞান নহে স্থতরাং ইহ! অন্যান্য-সহচর- 

বিজ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়া মনুষ্যকে কখন কোন বিষয়ে উপদেশ দিতে 

পারে না। 

অর্থনীতির প্রকাশের পর অনেকদিন পর্যস্ত মিল. কোন ও বৃহত্গ্রস্থ 

গ্রণয়ন করেন নাই বটে; কিন্তু এই সময়ে তিনি নানা সংবাদপত্রে সময়ে 

সময়ে যাহা যাহা লিখিতেন, এবং পরিচিত বা অপরিচিত লোকের 

সহিত সাধারণ হিত্তকর বিষয়ে তাহার যে সকল পত্রাদি লেখা লিখি 

চলিয়াছিল, সেই সমস্ত একত্র করিয়। মুদ্রিত ও প্রকাঁশিত করিলে এক- 

থানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে । এই কয় বৎসরে তিনি জীবনের শেষ 

ভাঁগে প্রকাশের জন্য, ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভীবন সন্বস্বীয় অনেক 

প্রশ্নের মীমাংসা করিয়] যাঁন। তিনি সাধারণ ঘটনাশ্রোত অতি স্তন 

দৃষ্টির সহিত পর্যবেক্ষণ করিতেন। কিন্তু ইহার গতি ও উন্নতি তাহার 

আশা পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই। ১৮৪৮ খষ্টাব্দের ফরাশীবিপ্ীবের 



সমাজবিপ্লব । ১৩১ 

বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়।৷ উপস্থিত হয়, তাহ! এবং ১৮৫১ থৃষ্টা্বে এক 

জন ছুষ্টমনা যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিকতৃকি ফরাশী সিংহাঁসনের অধিকার, 

এই ঘটনাদ্বয় কিছু দিনের মত ফাঁন্সের ও ইউরোপের স্বাধীনতা ও 

সামাজিক উন্নতির আশ! একবারে সমূলে উচ্ছেদ করে। 

মিল্ আশৈশব যে সকল মত উপাস্য দেবতার ন্যায় হৃদয়ে ধারণ 

করিয়া! আসিতেছিলেন, এবং যে সকল সংস্কার সংসাধনের জন্য অসংখা 

বাধা বিপত্তির সহিত সতত সমরে অবগাহন করিতেন, এই সময়ে সেই 

চিরর্ূট মত সকল ইংলপ্ডের সর্বত্র ক্রমে আদুত হইতে লাগিল এবং 
সেই চিরাঁভিলফিত সংস্কার সকল ক্রমেই প্রবর্তিত হইতে লাগিল । 

কিন্ত এই সকল পরিবর্তনে মানবজাতির যতদূর শুভ সংঘটিত হইবে 
বলিয়! মিল আশা করিয়াছিলেন ততদূর ঘটিল না। বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতি 
প্রবৃত্তির পরিমার্জন ও উৎকর্ষ সাধনেই মন্ুষ্যের প্রকৃত মঙ্গল। এই 

সকল বাহ্য পরিবর্তনের দ্বারা সেই প্রকৃত মঙ্গল সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত 
হয় নাই । বন্ৃদর্শনে মিলের মনে এই সংস্কার জন্মিয়াছিল যে ভ্রান্ত 
ও অবিশুদ্ধ মত সংশোধিত হইতে পাঁরে, তথাপিও যে মানসিক দুর্বলত! 

হইতে সেই ভ্রান্তমত সকল উৎপন্ন হইয়াছিল, সে মানসিক দুর্বলতা 

নিরাকৃত ন! হইতে পারে। ইংলণ্ডে স্বাধীন বাণিজ্য প্রচারিত হইল 
বটে; কিন্তু স্বাধীন বাণিজ্য প্রচারিত হুইবার পূর্বে ইংরাজজাতি 

অর্থনীতিশাস্ত্রে যেরূপ অপরিপর্ক ও অদূরদর্শী ছিলেন এখনও সেই 

রূপ আছেন । এখনও তাহার! গুরুতপ্ বিষয়সকলে ত্রমের হস্ত হইতে 

সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই । গভীরতর চিন্তা ও বিশুদ্ধতর 

হৃদয়ভাব তাহাদিগের অস্তর হইতে এখনও দুরবর্তি রহিয়াছে। তাহারা : 

কোন কোন বিষয়ে ভ্রমের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন বটে; কিন্তু ত্তাহা- 

দিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতি প্রবৃত্তি এখনও অপরিবপ্তিত রহিয়াছে | মিলের 

দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল, যে যত দিন না মানব-চিন্তাপ্রণালীতে সম্পূর্ণ 

পরিবর্ভন সংঘটিত হইতেছে, তত দিন মানবসমাজের বিশেষ উন্ন- 

তির আশা নাই। এখন আর পূর্বের মত ধর্ম, নীতি ও রাজনীতি 

প্রভৃতি বিষয়ে পুরাতন মত সকল সুশিক্ষিত দলের নিকট আদূত 



১০২ জন্ ই,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত | 

হইত. না; সুতরাং সুশিক্ষিত সমাজ সেই সকল মতের গুভকরী 

শক্তি আর শ্বীকাঁর করিতেন না) কিন্ত সেই সকল মতের এখনও এতদূর 
তেজন্বিতা ছিল যে তাহাদিগের পরিবর্তে নূতন ও উৎরুষ্টতর মত 

পরিস্থাপিত করা বড় সহজ .ব্যাপাঁর নহে যখম পৃথিবীর দার্শনিক- 

দিগের ইহার প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়, তখন এক প্রকার সামা- 
জিক বিপ্লবকাল উপস্থিত হয়। এই কালে লোকের প্রতীতি ক্ষীণ, 

বুদ্ধিবৃত্তি কার্য্যাক্ষম ও বিবেকশক্তি শিথিল হইয়া পড়ে। যত দিন 

না আবার মানবমনে একটা নৃতন (মানবই হউক বা! ীর্বরিকই হউক) 
ধন্মে বিশ্বাস সংস্থাপিত হয়) তত দিন এই অবস্থার শেষ হয় না। তত- 

দিন এই নব পরিবর্তন ভিন্ন অন্য বিষয়ে যত কেন লেখ না, যত 

কেন ভাব ন1, তাহাতে মানবজাতির সাময়িক বই চিরস্থায়ী উপ- 

কারের সম্ভাবনা নাই। মীনবমনের বাহা অবস্থায় এরূপ গুরুতর 

বিষয়ে সম্পূর্ণ ওদালীন্য দেখিয়া, মিল মানব জাতির ভাবী উন্নতি 

বিষয়ে কথঞ্চিৎ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আজ কাল 

স্বাধীন চিস্তার স্রোত কিঞ্চিৎ প্রবল হওয়াতে, ইংলগ্ডের ভাবী মানসিক 

উন্নতিবিষয়ে মিলের মনে কিঞ্চিৎ পরিমাণে আশার সঞ্চার হইল । 

শ সস্ট্৩১৩ল ৮ 

এই সময়ে মিলের পারিবারিক জীবনে কয়েকটী মহতী ঘটন] সংঘ- 

টিত হয়। ভন্মধ্যে ১৮৫১ খৃষ্টানদের এপ্রিল মাসে বিধবা টেলরপত্বীর 

সহিত তাহার পরিণয় সর্বপ্রধান। ধাহার অতুল গুণরাশি তীয় 

বন্ধুত্বকে মিলের অনস্ত স্থখ ও অনন্ত উন্নতির অবিশোধ্য উৎস করিয়া 

ছিল, সেই রমণীকুলভূষণ টেলরপত্রীর সহিত তাহার যে জীবনে কখন 

বৈবাহিক মিলন সংঘটিত হইবে, তিনি কখনই সেরূপ আঁশ! করেন 

নাই । এই স্বর্গস্বখভোগে তাহাদিগের ইচ্ছা ছিল না এরূপ নহে, কিন্তু কি 
গুরুতর মূল্যে তাহার! সেই সুখক্রয় করিতে পারেন, তাহা তাহার! জানি- 
তেন। তাহারা জানিতেন যে টেলরের অকালমৃত্যু ব্যতীত সাহাদিগের 

এ মনোরথ সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই । কিন্ত টেলরের প্রতি মিলের অকৃ- 

ত্রিম ভক্তি ও তদীয় পত্বীর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সুতরাং তীহার! 



পরিণয়। ১০৩ 

বরং জন্মের মত সেই স্বীয় স্থগের আশায় জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তত 
ছিলেন, তথাপি টেলরের অকাঁলমৃত্যুরূপ গুরুতর মূল্যে তাহা ক্র 

করিতে প্রস্তত ছিলেন না। কিন্তু ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে যখন 

সেই অনভিলধিত শোচনীয় ঘটন। ঘটিল, তখন সৈই গুরুতর অগুভ 

হুইতে তীহাদিগের জীবনের সর্বোচ্চ শুভ সংসাধিত হইল । এতদিল 

শুগ্ধ চিন্তা হৃদয়ভাব ও রচনা বিষয়ে যাহার সহিত সহভাগিত্কী ছিল, 

এখন হইতে ত্তাহার নহিত সমগ্র জীবনের সহভাগিতা সংস্থাপিত হইল। 

কিন্তু সার্ধসপ্ত ব্সরকাল মাত্র তিনি এই স্বর্গস্থথ ভোগ করিয়াছিলেন ! 

কেবল সার্ধমপ্ত বৎসরকাল ! এই রমণীরত্বের অকালমৃত্াতে মিল যে কি 

ক্ষতি অনুভব করিয়াছিলেন তাহা অনুভব কর যাইতে পারে, কিন্তু 

ব্যক্ত করা যায়না। বিবাহের পূর্বে ও পরে এই রমণীকুলশিরোমণি ছার! 
মিল্ যে তাহার রচনা বিষয়ে কতদূর উপরূত হইয়াছিলেন, এবং 

তাহার সাহচর্যে তিনি যে কত অতুল সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন, 
তাহ! তিনি শ্বয়ংই ব্যক্ত করিতে অক্ষম ছিলেন । 

যখন ছুই ব্যক্তির চিন্তা ও হৃদয়ভাব একীভূত হয়) যখন তাহার! 

বৃদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মনীতি বিষয়ক নান প্রশ্নের মীমাংসার জন্য উভয়ে একত্র 

তর্কসাগরের গভীরতম প্রদেশে প্রতিদিন অবগাহন করেন; যখন 

ভীহারা উভয়ে একত্র এক এক হ্ুত্র ধরিয়া একই প্রণালীঅবলম্বন পুর্ব্বক 

একই মীমাংসায় উপনীত হন; তখন উভয়ের যিনিই কেন লেখনী 

ধারণ করুন না, বিষয়টী যে উভয়ের মস্তিষ্কের ফল তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ 

নাই। রচনা বিষয়ে যাহার অংশ অল্প, চিন্তা বিষয়ে তাহার অংশ 

অধিকতর হইলেও হুইতে পারে! কিন্তু যে রচন1 ও চিন্তা উভয় বুদ্ধির 

ফল; তাহার কোন্ অংশ একের এবং কোন অংশ বাঁ অন্যতরের, 

তদ্দিষয়ে নির্ণয় হওয়া ছুর্ঘট । মিল. বলেন কি বৈবাহিক জীবনে, 

কি তংপূর্ববর্তী বন্ধুত্বকালে, তাহার নামে যে সকল পুস্তক প্রচারিত 
হয়, তাহা ত্তীহার ও তদীয় পতীর বুদ্ধির ফল। তাহাদিগের প্রণ- 

য়ের পরিণতির সহিত তত্প্রকাশিত পুক্তকসকলে তাহার পতীর 

ংশ ক্রমশই পরিবর্ধিত হয়। কোন কোন স্থলে তদীয় পত্বীর অংশ 
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নির্ধাচিত করা ঘাইতে পারে; মিলের মতে তীহাদিগের উভয়রচিত 

পুস্তক সকলে যত কিছু বহুমুল্য ভাব, ষত কিছু সুন্দর অবয়ব-_ 

যাঁছা দ্বারাই সেই পুস্তক সকলের এত গৌরব ও এত কৃতকাঁ- 
ধর্যতা,-_যাহাদ্বারাই সেই পুন্তক সকল হইতে জগতের এত অসংখ্য শুভ 

সংঘটনা__সমস্তই তদীয় পত্বীর বুদ্ধিমূলক | 
_. অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার বিষয়ক তদীয় পুস্তকেই সর্ব প্রথমে 
তাঁহার পত্বীর মস্তিষ্ক বিশেষরূপে পরিচালিত হয়। ন্যায়দর্শন গ্রন্থে 

রচনার সুক্ষাবিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাহার পত্বীর সাহাধ্য 

গৃহীত হয় নাই | স্থবিখ্যাত দার্শনিক বেইন্ই একমাত্র ব্যক্তি 

ধাহার নিকট হইতে মিল ন্যাঁয়দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । পুস্তক থানির হস্তলিপি মুদ্রান্ত্রে প্রেরিত হওয়ার 

পূর্ব্বে উপরিউক্ত দার্শনিকের হস্তে প্রদত্ত হয়। তিনি বিজ্ঞান হইতে 

অসংখা দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ আহরণ করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করেন 
এবং ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে মিলের মতের সম্পূর্ণ অন্থমোদন করেন । 
ন্যায়দর্শন বিষয়ে মিল্. কমটের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন 
উপকার প্রাপ্ত হন নাই। তাহার ন্যায়দর্শনের প্রথম ভাগ সমাপ্ত 

হওয়ার পূর্বে তিনি কম টের পুস্তক দেখেনও নাই । এই সময়ে কম টের 

“সিষ্টেম ডি ফিলসফি পজিটিবের” প্রথম ভাগ মাত্র প্রকাশিত হইয়া- 

ছিল। মিল, তাহার ন্যায়দর্শনের প্রথমভাগ সমাপ্ত হওয়ার পর, এই 

পুস্তক খানি প্রাপ্ত হন। তাহার ন্যায়দর্শনের পরিশিষ্ট লিখনকালে এই 

পুস্তক হইতে তিনি অনেক উপকার প্রাপ্ত হন। 

অর্থনীতি ও অর্থব্যবহারবিষয়ক গ্রন্থের “শ্রমজীবী শ্রেণীর সম্ভাবিত 

ভাবী অবস্থা” নামক অধ্যায়টা সম্পূর্ণরূপে তদীয় পত্ধীর রচিত। প্রথম 

হস্তলিখন কালে এই অধ্যায়টী একবারেই ছিল নাঁ। কিন্তু তাহার পত্ী 

এরূপ অধ্যায়ের আবশ্যকতা নির্দেশ করায় এবং এরূপ একটী অধ্যায় 

ব্যতীত এ গ্রন্থ খানি অসম্পূর্ণ থাকিবে এরূপ বলায়, মিল. স্তাহার পুস্তকে 

এই অধ্যায়টী সংযোজিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অধ্যায়ে 

বাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, দে স্মস্তই তীয় পত্ধীর উদ্ভাবনা॥। অধিক 
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কি ভীষা পর্ধ্যস্তও অনেক সময় স্ীহারই। অর্থের উৎপাদন ও বিতরণে 

যে কি প্রভেদ তাহা পূর্বে কোন অর্থনীতিজ্ঞই নির্দেশ করিতে পারেন 

নাই। যে সকল নিয়ম দ্বার অর্থের উৎপাদন ও বিতরণ নিয়ন্ত্রিত হয়, 

তাহাদিগের মতে সে সমস্তই প্রারুতিক; মানবী ইচ্ছা তাহাদিগকে 

নিয়মিত বা পরিবর্তিভ করিতে পারে না। তদীয় পতীই সর্ধপ্রথমে এই 

নূতন মত আবিষ্কৃত করেন যে,যে সকল নিয়ম দ্বার! অর্থের উৎপাদন 
নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা! প্রাকৃতিক বটে; কিস্ত যে সকল নিয়ম দ্বারা অর্থের 

বিতরণ নিয়ন্ত্রিত হয়, সে সকল প্রায়ই মানবী ইচ্ছার অধীন। এই 

শেষোক্ত নিয়ম গুলি মানবী ইচ্ছা ও সমাজের আবশ্যকতানুসারে 
নিয়মিত ও পরিবর্তিত হইতে পাঁরে। এই ভাবগুলি মিল. সর্ধ প্রথমে 

সেন্ট সাইমোনিয়োদিগের নিকট হুইতেই প্রাপ্ত হন; কিস্ত তাহার 
পত্তীর উত্তেজনাতেই ইহ! তাঁহার মনে সজীবতা ধারণ করে। সংক্ষে- 
পতঃ তাহার প্রস্তকের যে অংশের সহিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও আন্বি- 

ক্ষীকীর সম্বন্ধ, সেই টুকুই তাঁহার নিজের, ও অবশিষ্ট সমস্তই তদীয় 

পত্বীর। এই সকল কারণে মিলের ইচ্ছ! ছিল যে পুস্তকখানি তদীয় 

পত়্ীর নামে উৎসর্গীকৃত করেন। কিন্তু তাহার পত্ী এরূপ ইচ্ছা 

করিতেন ন| যে তাহার বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত 

হয়) এই জন্য তিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে দিবার নিমিত্ত কয়েক খণ্ড 
বাদে অন্য পুস্তকগুলি আপনার নামে উৎসরগাঁরুত করিতে দেন 

নাই। | |] 

মিলের বৈবাহিক জীবনের শেষ ভাগে ছুইটী প্রধান ঘটনা সংঘ- 

টিত হয়--একটী তাঁহার পীড়াবিষয়ক অপরটা ইগডয়া হাউসে তাহার 

কর্ম বিষয়ক । প্রথমতঃ তিনি এই সময়ে একবার পিকত্রাগত পীড়ায় 

আক্রান্ত হইয়। স্বাস্থ্ালাভ করিবার জন্য প্রায় ছয় মাস কাল ইতালী, 

দিসিলী এবং শ্রীস প্রসৃতি নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসেন । 

দ্বিতীয়তঃ তিনি ১৮৫৬ থৃষ্টা্ধে ইণ্ডিয়া হাউসের করেসপত্ডেন্স, বিভা- 
গের সর্ধ্বোচ্চ পদে অভিষিক্ত হন। এই বিভাগে তিনি অন্ন 
্রয়ত্রিংশ বৎসর কন্দ্ করেন। তিনি এক্ষণে যে পর্দে অভিষিক্ত হই- 
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লেন তাহার নাম ইতিয়া করেস্পণ্ডেন্দের পরীক্ষক। ইষ্ট ইওয়| 
কোম্পানীর অধীনে সেক্রেটরীর পদ ভিন্ন ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর 

পদ ছিল না। যতদিন এই পদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিনই মিল, 

ইহাতে অভিষিক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি, অধিক দিন এই পদে অভি- 

ষিক্ত থাকিতে পারেন নাই । ত্বাহার এই পদে উন্নীত হওয়ার ছুই 

বৎসরের অনধিককাল মধ্যেই ইষ্ট ই্ডিয়া কোম্পানীর সহিত এই পদের 

তিরোধান হয়। 

ন্ুবিখ্যাত ভারতবর্ধীয় সিপাহী মিউটিনির পর ৯৮৫৮ থৃষ্টাবে প্রধান 

মন্ত্রী ল্ডপামাষ্টনের পরামর্শে রাজ্জী ভিক্টোরিয়। স্বহস্তে ভারতবর্ষের 

শাসনভার গ্রহণ করেন। মিল্ ভিন্ন আর সকল রাজনীতিজ্ঞেরাই 
তৎকালে বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে রাজ্জীর হস্তে ভারতবর্ষের শীসন- 

কার্ধ্য অধিকতর স্থন্দররূপে নির্বাহিত হইবে । মিলের বিশ্বাস স্বতন্ত্র 

ছিল। তিনি জানিতেন যে রাজ্তী, তদীয় মন্ত্রিসভা এবং পালিয়ামে- 
ণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে বলিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানী 

যতদুর সতর্কতার সহিত ভারতবর্ষের শাসনকাধ্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন; 

রাজ্জীর কর্মচারীরা সে সতর্কতার সহিত কখনই ভারতবর্ষের শীসনকার্ধ্য 

নির্বাহ করিবেন না। তাহাদ্দিগকেও রাজী, তদীয় মন্ত্রিসভা এবং 

পালিয়ামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে বটে, কিন্ত ভারত- 

বর্ষের শাসনকার্ধা সম্বন্ধে কোন অত্যাচরনিবন্ধন পালিয়ামেণ্ট কর্তৃক 

তাহার! পরীক্ষা স্থলে আনীত হইলে, রাজ্জী তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড 

হইতে রক্ষা! করিবার জন্য যে নানা চেষ্টা করিবেন তদ্িষয়ে আর সন্দেহ 

নাই। হেষ্টিংসের পরীক্ষা কালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতি 

কোন প্রকার পক্ষপাত প্রদর্শন করেন নাই। তাহাকে উচিত দণ্ড 
হইতে রক্ষা করণেও গবর্ণমেণ্টের কোন স্বার্থ ছিল না। স্ৃতরাং পাঁলি- 
য়ামেপ্টও তাহাকে পরীক্ষার বিষয়ীভূত করিতে বিন্দুমাত্রও সন্কুচিত 

হন নাই। কিন্তু এক্ষণকার ভারতবাঁয় গবর্ণর জেনেরাল রাজ্জীর 

প্রতিনিধি। সুতরাং পালিক়্ামেপ্ট কোন অপরাধে তীহাকে পরীক্ষা 

স্থলে সহজে আনয়ন করিতে সাহসী হইবেন না। এই সকল কারণে 



ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্তর্ধান। ১০৭ 

মিল. স্থির করিলেন যে এখন হইতে. ভারতবর্ষে অরাজকত৷ অতিশয় 
প্রবল হইবে। এই সকল কারণেই তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্প্রানীর 

অ্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার 

প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী নামক পুস্তকের পরিশিষ্টে ও ইঞ্ট ইগ্ডিয়া 

কোম্পানীর স্বাপক্ষ্যে তল্লিখিত আবেদন পত্রাদিতে তাঁহার চেষ্টা বিশেষ- 

রূপে পরিব্যক্ত রহিয়াছে । 

যাহাহউক এই ঘটনায় তাহার নিজের বরং উপকারই হইল । বিদায় 

দীনের সময় গবর্ণমেপ্ট ক্ষতিপূরণন্বরূপ তীহাকে প্রচুর অর্থ প্রদান 

করিলেন। লড্টান্লে রাজ্জীর অধীনে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের সেক্রে- 

টারি অব ষ্রেটের পদে অভিষিক্ত হইলেন। লাড"্টান্লে ভারতবর্ষীয় 
সভায় আসন গ্রহণ করিবার জন্য মিলকে অনুরোধ করেন। কিছুদিন 

পরে সভার সভ্যগ্ণও পুনর্বার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ুইবারই 

মিল অস্বীকৃত হন। রাঁজ্বীর অধীনে ভারতবর্ষের শাসন সম্বন্ধে যে 
সকল নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠিত হয়, মিল. দেখিলেন তাহা হইতে কোন 

শুভফলের আশ! করা যাইতে পারে না। সুতরাং রাজীর অধীনে 

কার্ধ্য স্বীকার করিয়! তিনি ভারতের কোন মঙ্গল সাধন করিতে পারি- 

বেন এরূপ আশ! নাই; অথচ তাহার অমূল্য সময় বৃথা অতিবাহিত 

হইবে | তাহার অনুমান বার্থ হয় নাই। রাজ্জীর অধীনে ভারতবর্ষের 
শাসনপ্রণালী পর্যযালোচন! করিয়া! এই অস্বীকার জন্য তাঁহাকে কখনই 

অনুতাপ করিতে হয় নাই। 

তাহার এই কার্যযলিপ্ত জীবনের অব্যবহিত পূর্বববন্তঁ ছইবৎসর কা 
ধরিয়! তিনি ও তদীয় পত্থী সাহার “লিবাটি”” নামক স্বাধীনতা বিষয়ক 

গ্রন্থের রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। মিল. ১৮৫৪ থৃষ্টাব্দে উক্ত বিষয়ে একটা 
ক্ষুদ্র রচনা করেন | ১৮৫৫ থৃষ্টাবের জানুয়ারী মাসে রোমনগরীর 

ক্যাপিটলের সোপানমার্গে আরোহণ কালে, এই প্রবন্ধকে একখানি 

বন গ্রন্থরূপে পরিণত করিবার ইচ্ছা তীয় মনে সর্বপ্রথমে সমুদিত 

হয়। মিলের আর কোন গ্রস্থই এই থানির ন্যায় এত সতর্কতার সহিত 
রচিত ও পরিশোধিত হয় নাই। তীয় অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এখানির ও 



১০৮ জন্ ,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত 
হস্তলিপি ছুইবার লিখিত হয়। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ুইবার 
লিখনের পরই ইহ! মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হয় নাই। ইহার পরও এই 

গ্রন্থের হস্তলিপি খানি অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহাদ্রিগের নিকট ছিল। 

তাহার! ছুইজনে বারবার তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন এবং প্রতি- 

বার তাহার প্রত্যেক পদের ও প্রত্যেক বাক্যের দোষ গুণ বিচার করি- 

তেন। তাহাদিগের এরূপ সঙ্কল্প ছিল যে ১৮৫৮--৯ খৃষ্টাবের শীত 

কালে,--ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানীর কার্য হইতে মিলের অবস্যত হওয়ার 

অব্যবহিত পর বৎসরে,_তাহারা ছইজনে ইউরোপের দক্ষিণে অব- 
স্থিত হইয়। বিশ্রাম সখ অনুভব করিবেন এবং সেই সময় এই গ্রন্থের 
চরম পুনঃপর্ধযবেক্ষণ সমাপ্ত করিবেন। কিন্তু মানবজীবনের ন্যায় 

মানবী আশাও অনিত্য। তাহারা ছইজনে পূর্বোক্ত উদ্দেশ মণ্ট- 
পিলিয়ার নগরে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে আযাভিগ্- 

নন্ নগরে ফুল্ফসে রক্তাবরোধ (পল মোনরী কন্জেস্ডন.) রোগের 

আকস্মিক আক্রমণে তদীয় পত্বীর মৃত্যু হইল, এবং সেই সঙ্গে তাহার 

এজীবনের সমস্ত আশা! তিরোহিত হইল!!! 

মিল্ একাকী। 
“ গৃহিণী 'পচিবঃ সখী মিথঃ। 

প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধো | 
করুণাবিমুখেন মৃত্যুন! 

হুরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হাতম॥৮ 

যদ্দি কখন কোন রমণী কবিকুলচূড়ামণি কালিদাঁসের এই প্রশংসা 
অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসার যোগ্যা হুইয়। থাকেন, তাহ! মিলের সহু- 

ধর্শিণীই। কালিদাস গৃহিণীত্ব, সচিবত্ব, সখীত্ব ও শি্যাত্বএই কয়েকটা 

বই রমণীর অন্য কোন গুণের অস্তিত্বের উপলব্ধি করিতে পারেন নাই । 
কিন্ত.মিলের পত্ধীতে এ সমস্ত অপেক্ষা! প্রচুর পরিমাণে অধিকতর ও 



_মিল্ একাকী । দে ৯৯. 

উচ্চতর গুণের সমাবেশ ছিল। এরূপ রবরুণসন্প়। ও পতিপরারণা 

সহ্ধর্সিবীর বিয়োগে মিলের স্তায় মনীষীরও মম যে বিচলিত্ব হইবে, 

তাঙ্বাতে আর আশ্চর্য্য কি. পত্বী-বিয়োগের পর, মিল, সংসার-স্ুখে 

জলাঞ্জলি দিয়া, তদীয় লমাধি-মন্নিধানে একটা ক্ষুদ্র কুটীর নিশ্মা৭ পূর্ব্বক 
তথায় অবস্থিতি. করিতে লাগখিলেন। পতীর অনন্যপূর্ববাবস্থা জাত এক- 

মাত্র দুহিতা সেই নির্জন প্রাদেশে তাহার একমাত্র সহচরী ছিলেন। 

ইনিই সেই বিয়োগিনী অবস্থায় তাহার একমাত্র অধলম্বন ছিলেন। 

ইনিই সেই বিয়োগিনী অবস্থায় তাহার একমাত্র সান্তবনা-স্থল হইয়া- 
ছিলেন। এই ক্ষুপ্র কুটীরে পত্বী-বিয়োগেও তিনি কল্ননা-বলে তৎ- 

দাক্ষাৎকার লাভ করিতে লাগিলেন। যে নকল মহৎ কার্য তাহার 

পত্বীর জীবনের লক্ষ্য ছিল, সেই সকল কার্য তাহার ভীবনেরও এক- 

মাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল । যে সকল কার্ষ্যে তাহার পত্বী অনুমোদন করি- 

হেন, যে সকল কার্যে তাহার পরীর সহানুভূতি ছিল, এবং যে সকল 
কার্যের সহিত তর্দীর পত়্ী অনিবাধ্যরূপে সংশ্লিষ্ট হইস়্া পন্ধিয়াছিলেন, 

নেই সকল কার্যেই জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবেন 

মিল ইহা স্থির সংস্কর করিলেন । নীতির যে আদর্শ তীয় পত্ধীর অন্ু- 
মোদ্িত ছিল, সেই নৈতিক আদর্শ দ্বারাই জীবন নিয়মিত করিবেন, 

ইহা তাহার স্থির স্বল্প হইল--ইত্যাদি নানা উপায়ে পত্ধীর স্থৃতি 
মন্তরীবিত রাখা, মিলের জীবনের একমাত্র ধর্ম হইয়] উঠিল। 

যে স্বাধীনতা-বিষয়ক গ্রন্থ বিশেষদপে তাহাদিগের উভনন মস্তিষের 

ফল, সেই “লিবার্টি” নামক গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন ও প্রকাশন এবং পত্বীর 
নামে তাহার উৎসর্গাকণ, পত্ীবিক্কোগের পৰ মিলের সর্ধবপ্রথম কায 
হইল। তিনি ইহার কোন স্থানে পরিবর্তন, বা ইহার কোন স্থানে 

কোন নৃত্তন বিষয়ের নংযোজন! করিলেন না । বদদিও ইহা তথথীয় পন্মীর 
হস্তে শেষ সংস্করণ পাইলে উৎকৃষ্টতর হইত, সন্দেহ নাইট, তথাপি ষিল্ 

নিজ হুম্তে মেই অভাবের পুরণ করিতে, কখন ইচ্ছা করেন দাই । 
এই গ্রন্থের এমন একটী বাক্য নাই, যাহা! তাহা! হই জন্মে একত্র 

ছর তর করিয়া! দেখেন নাই) হার এম্গন খা স্থান ডর খাছ 
১৪ 



১১০ জন্ ঝ্টয়ার্ট মিলের জীবনব্ৃভ। 
॥ | . 

তাহারা ছই আনে নান! প্রকারে পরীক্ষা! করিয়া দেখেন নাই; ইহাতে 
এমন একটা চিন্তা বা ভাব নাই, যাছা তাহার] দোষ-স্পর্শ-শৃন্য করিতে 
চেষ্টা করেন নাই । এই সকল কারণে এই গ্রস্থ-খানি যদিও তদীয় 
পড়ীর. শেষ পুনংপর্য্যবেক্ষণ প্রাপ্ত-হয় নাই, তৃথাপি ইহা রচন1-বিষয়ে 
মিলের যাবতীয় গ্রন্থ অপেক্ষা যে উত্রুষ্টতর হইয়াছে, তাহাতে আর 

নন্দেহ নাই | ইহাতে ঘে সকল চিস্তা সন্নিবেশিত আছে, তাহার কোন্ 
গুলি তাহারঞ্ঞবং কোন্ গুলি তদীয় পত্তীর, তদ্গিষয়ে নির্ণর হওয়া 

স্্ঠিন। তবে' ইহার চিস্তাক্রোতের গতি যে তদীয় পত্রী কর্তৃক 
নিযস্ত্িত হইয়াছিল, তাহাতে আর নংশয় নাই । আশ্চর্য্যের বিষয় এই 
বে, ত্াহাদিগের ছুই জনেরই মনে এই বিষয়ে একইরূপ চিন্তাস্রোত 
প্রবাহিত হইত। এই বিষয়ে তাহার মনে বে চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত 

হইত খিল, তাহা পত্রে অস্কিত করিতেন। তদীয় পত্তী দেই পত্রা- 
হ্বিত চিস্তাস্রোতের গতির অন্ুরণ করিতেন এবং গতিভ্রংশ দেখিলে, 

তাহার সংশোধন করিয়া দিতেন । কখন কখন মিগ্গের মনের গনি 

এপ হইত যে, তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক অতিশাননের 

অনুমোদন করিতেন ; কখন বা তাহার র্যাডিকালত্ব ও লোকতন্তিত্ব- 

প্রবণতা কমিয়া বাইত। এই মল মতিভ্রংশের সময় তদীষ্ব পত্ীই 

তাহাকে প্রকৃত পথে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। আঁত্বাভিমান মিলের 

এত অল্প ছিল যে, তিনি সকলে নিকট হুইতেই শিক্ষা গ্রহণ করিতেন 

এবং সকলেরই মতের যথোচিত সম্মান করিতেন। এই জন্য লময্ধে 

সময়ে এরূপ ঘটিত যে, তিনি অপরের মতের সন্মান রক্ষা করিতে গিরা, 
নিজের মতকে কথঞ্চিৎ সম্কুচিত করিতেন। এই শঙ্কট হইতে তদীয় 

পত্ধীই তাহাকে. সতত.রক্ষা করিতেন | কোন্ মতের কত দূর সম্মাননা 
ক্র! উচিত, এবং পরের মতের সম্মাননা রক্ষা করিবার জন; নিজের 

মত কত পরিমাণে নক্কচিত.কর! উচিত ভয় পত্ীই তাহার মীমাংস| 
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০ মিল? নায়দর্মন” বাতীত অন্যান্য মত গ্র্থ গরধরন ভি 
ৰ তৎদযুয়ের মধ্যে তর্দীয় স্বাধীনতাবিষয়ক গরস্-খানিরই দীর্ঘজীরী হই- 



প্থাধীনতাগ ৯৯ 
ধার অধিকতর সম্ভাবনা ।' তাহার প্রথম কারণ এই , ইহার প্রণয়নে 

তাহার নিজের এবং তর্দীয় পত্তীর মস্তিফ বিশেষরূপে পরিচালিত 

হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, শুদ্ধ,এইরূপ একটা-মাত্র সত্য লইয়া! একূপ 

দার্শনিক গ্রন্থ পূর্কে আমার কখনই প্রচারিত হয় নাই। তৃতীরত, 

অধুনাতন সমাজে উন্নতির অনুকূলে বে সকল পরিবর্তন -মংঘটিত 
হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই মত্যের বেগ ক্রমশই প্রবলতররূপে 

অনুভূত হইতেছে, সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরস্পর প্রভেদ ও 

স্তন্ত্র মূল্য অনেকেই ক্রমে বুঝিতে পারিতেছেন; সংখ্যাতীত মান- 
বের সংখ্যাতীত বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি থাকিবে, অথচ 

সেই অসংখ্য, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পরস্পরের সহিত সংঘর্ষণ হইবে 

নাঃ এরূপ অবস্থা ঘে মানব-জগতের বৈচিত্র্য-সাধন ও স্থিতি-স্থাগনের 

এক-মাত্র উপায়, তাহা এক্ষণে অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন। যখন 

পুরাতন মত সকল বিলোড়িত হইয়া, তাহার স্থানে কৌন নূতন 
মত সংস্থাপিত না হয়; যখন লোকের মনে পুরাতন মতের উপর 

অভক্তি ও অবিশ্বাস জন্মে এবং তাহার! স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পায়-- 
তাহাদিগের পুরাতন মত সকল আর এরূপ অবস্থায় ধারণ করা যাইতে 
পারে না, তখন তাহার! দবিশেষ আগ্রহের সহিত নুতন মত সকল 

শ্রবণ করে। এই সময়ে ইংলত্তীয় সমাজের ঠিক্ এইরূপ অবস্থা উপ- 

স্থিত.হয়। সেই দময়েই মিলের স্বাঁধীনতাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রচারিত 

হয়। এই জন্যই মিলের স্বাধীনতাবিষয়ক প্রবন্ধের এত আদর ! এই 

জন্যই ইহার চিরস্থারী হইবার এত মস্তাবন! ! 

ইহার দৌলিকতা-সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য নাই। ব্যক্তিগত থাধী- 

নভা-রূপ সত্য, জগতে এই নূতন আবিষ্কৃত হইল, এরূপ নহে। ব্যক্তি-. 

গত ও জাতি বা সমাজ-গত স্বাবীনতা'র প্রভেদ কি, তাহা পূর্বে অনে- 

কেই জানিতেন। প্রাচীন কালে_সভ্যতালোক জগত আলোকিত 

করার পুর্কে-_-এই সত্য কতিপয় মনীষি-মাত্রেরই নিভৃত চিন্তা 'বিষয়ী- 

ভূত ছিল বটে; কিন্তু এক্ষণে জগতের সত্যতা: ্ধ্য সমুদিভ হওয়ার 

পর অবধি; মানবজাতি কখনই এই সত্ট্যের আলোক-শূন্য হয় নাই । 

শা 



১১২ জন্ষ্টয়াট মিলের জীবনবৃতত | 

বিশেষত, অধুনাঁতন ইউরোপে পেল্টালোজি, উইল্হেম্ ভন্ হস্বোণ্ট 
ও গেটি প্রত্থতি  প্রতিভাশীলী ব্যক্তিদিগের যত্বে ব্যক্তিত্ববাদ মতের 

বিপুল প্রচার হুইয়! গিয়াছে । মিলের পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পুর্বে, 

ইংলে উইলিয়ম্ ম্যাক্কাল এবং আমেরিকয় ওয়ারেন্_এই মত- 

সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। ন্ুতরাং মিলের পুত্তকে 
কোন নবাধিষ্কত মত প্রচারিত হইয়াছে, এ কথা আমরাঁবলি না। 
তবে আমর! এই যাত্র বলিব--এই বিষয় এত অপন্দিদ্ব-রূপে ও 

এরূপ নূতন ভাৰে জনসাধারণের হৃদয়ঙম করা, পূর্ধে আর কাহারও 

ভাগ্যে ঘটে নাই। | 

মিলের আর এক খানি গ্রস্থের মহিত তাহার পত়ীর স্বৃতি চির-গ্রথিত 

হইয়া আছে। এই গ্রস্থ-থানির নাম “সব্জেকৃশন্ অব্ উইমেন্” 

বস্ত্রীজাতির অধীনতাবিষয়ক প্রবন্ধ । ইহার অস্তর্নিবেশিত মত সকল 

তিনি তদীয় পত্বীর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, এ কথ! আমরা 

বলিতেছি না। ধাঁহাদিগের এন্সপ সংস্কার আছে, তাহার| যেন তাহ! 

তুলিয়া যাঁন; আমাদিগের বক্তব্য এই যে, ইহাতে স্ত্রীজাতির অন্থুকুলে 
যেন নৃতন মত-গুলি ন্নিবেশিত হইয়াছে, সে গুলি বহু দিন হইতেই 

মিলের হৃদয়ের অতি প্রিয় বন্ত ছিল; তাহার মুখ হইতেই টেলর-পত্রী, 

সেই মত 'গুলি শ্রবণ করেন। মেই মত-গুলিই সর্ধ প্রথমে টেলর-পত্ীর 

চিত্র মিলের দিকে আক্কষ্ট করে, সেই মত-গুলিই তাহাদিগের উত্ভাব- 

ফিতার প্রতি টেলরপত্রীর মনকে প্রণর-প্রবণ করিয়! দেয়; নেই মত- 
গুলিই তাছাদিগের উত্তাবপ্িতার সহিত টেলরপত্ধীর প্রথমে প্রণয় ও 
পরিশেষে পরিণ্ন মংঘটনের মূল | দবৈধিক, রাজনৈতিক, সামাজিক 

এবং পারিবারিক লকল বিষয়েই পুরুষজাতির সহিত, স্ত্রীজাতির সমান 

অধিকার” --এই নবীন মত তিনি টেলরপত্বীর নিকট শিক্ষা করেন 

এনাই। বরং টেলরপত্ীই এই মত-ওলি সর্কপ্রথমে তাহার মুখে শ্রবণ 
ক্ষপ্তেন এবং শ্রবণ করা অবধি মিলের প্রতি তীহার শ্রদ্ধা দিন দিন 
পা রিবর্ধিত হয়। যদিও মিল্ এই মত-গুলি টেলর-পত়্ীর নিকট হুইতে 

শিক্ষা ক্রেন নাই, তথাপি দেই মত কিক্পপে কার্যে পরিথত করিতে 



স্বীজাতির অধীনত” । ১১৩ 
হইবে, তাঁছা তিনি তাহাই নিকট সিধিঘাছিলেন | স্বঙ্াতি পুকৃষ- | 

জাতির ন্যায় সম্পূর্ণ বৈধিক স্বাধীনতার অধিকারিধী) পুরুষজাতির, ন্যায় 

্ীজান্তির স্বত্ব ও স্বার্থ সম্পূর্ণ র্ষণীয় ; যে সকল বিধি-পরষ্পর1 দ্বারা 

সমান্গ ও রাজ্য শামিত হইরা থাকে, তাহার গঠন-কাধ্য পুরুষজীতির 

ন্যায় জ্্রীজাতিরও সান অধিকার” এ সকল মত তিনি তদীয় গড়ীর 

নিকট হইতে শিক্ষা করেন নাই বটে; কিন্তু স্্ীজাভির স্বত্ব ও স্বার্থ 
সংরক্ষিত না হওয়ার এবং পুর্ববোক্ত বিধি-পরম্পরার গঠন-বিষয়ে স্ত্রী- 

জাতির অধিকার না থাকার, ৰদাজের যে ঘকল অনিষ্ট নংঘটিত হুই- 

তেছে, সীনবজাতির উন্নতি-মার্গে যে ঘকল কণ্টক রোপিত হইতেছে, 

এবং কি কি উপারেই বা সেই সকল অনিষ্টাপাতের নিবারণ হইতে 

পারে, মে সমস্ত ভিনি তীয় পত্রীর নিকটই শিক্ষা করিরাছিলেন | 

শিলের এপ বিশ্বান ছিল যে- তার পীর এতদ্বিষয়ক মমস্ত চিন্তা 

তিনি এই গ্রন্থে উদ্ভাসিত করিতে পারেন নাই 7 এবং এই গ্রন্থ তীর, 
পরী দ্বারা সংরচিত হইলে, ইহা অপেক্ষা ও উত্কৃষ্টতর হইত । 7. 

“ লিবার্টির” মূদ্রাক্কনের কিছু দিন পরেই মিল্ “ঘট অন্ পার্দি- 

|নেন্টারী রিফরম্গ নামক এক খানি -রাজণী।তি-বিষয়ক পুর্তিক] 

প্রকাশ করেন। পুস্তিকার কিরদংশ ভদীয় পরী দ্বারা অনুমোদিত 

ও নংশোবিত হইয়াছিল । রঃ ও তদীর পত্রী ইহারা ছুই জনেই 

পুর্বে “ব্যালট * গ্রণালীর স্বপক্ ছিংলন 3 কিন্তু তরী বিয়োগের ঞ্ছি 

দিন পুর্বে মিলের ও তদীর পড়ীর.এই বিষয়ে মত-পরিবর্তীন হ্যা 

মভ-পরিবর্তন-বিবয়ে শিলের পত্রী বরং তাহার অগ্রগাখিণী হন । এই 

পুস্তিকায় * ব্যালট প্রণালীর বিরু-দ্ধ তাহাদিগের যে নকল যুক্তি ত্র 

ছিল, মেই সকল যুক্তি-মাত্রই সন্নিবেশিত হইরাছে। ইহাতে মিলের | 

আরও একটি নৃত্তন মত সন্নিবেশিত হইয়াছিল । তাহার মতে তোটের 

অপমতা অবশ্য রক্ষণীয়; কিস্ত তীহার মতে ইহা পূর্বের ন্যায় টির 

ক বিভিন্ন বর্ণের ইটা ই অন্যতর বারা মত বা মত কাশ 

করাকে; ব্যালট, প্রণালী কছে। না ই নিত ও রঃ 



১১৪. ঃ | জন্ ঠ্যার্ট মিলের জীবনরৃত রা 

' দ্বার] দিবসতিত ন হইয়া, বুদ্ধি-জ্ঞানের উৎকর্ষ দ্বার! মি্্িত হও! 

কর্তব্য। এই মত-বিষয়ে মিল, কখনই পল্থীর সহিত তর্ক বিতর্ক 
করেন নাই ; সুতরাং এ মত তথীয় পত্ীর অনুমোদিত ছিল, একথ। 

খল যাইতে পারে না ফলত, কেহই তাহার এ মতের অন্ধুমোদন 

করেম নাই। ধাছারা। 'ভোটের অমমতার পক্ষপাতী, তাঁহারা মম্পত্তি- 

রূপ ভিত্তির উপরই এই অদমতা সংস্থাপিত করিতে চাহেন ) বুদ্ধি বাঁ 

বিদ্যার উতৎকর্ষের উপর নছে। ৃ 
মিলের পার্লিয়ামেন্টারী-সংস্কার-বিষয়ক প্রবন্ধ-প্রকাশনের অব্যব- 

হি পরেই মিষ্টার্ হেয়ারের প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী-বিষয়ক উৎকৃষ্ট 

প্রবগ্ধ ্রকাশিত হয় । হেয়ারের প্রণালীর উৎ্ককর্ষ-বিষরে মিল্ অনেক 

প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ফেজাসম্যাগ।ছ্িনে হেয়ারের পুস্তকের 

এবং এই বিষয়ে অষ্টিন্ ও লরিমার লিখিত পুস্তক-দ্বয়ের একটা বিস্তু-ত 

সমালোচনা বাহির করেন। এই সমালোচনা এক্ষণে মিলের “বিসিধ- 
রর্চনাবলি” নামক গ্রন্থের অস্তর্মিবেশিত হইয়াছে । 

ঞই বৎসরে তিনি আর ছুই একটী গুরুতর কাঁধ্যের সম্পাদন 

করেন। প্রথমত, এডিন্বরা রিভিউতে সুবিখ্যাত দার্শনিক বেইনের 

মনোবিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের নমালোচন| করিয়া, ইহার যশ ইংলণ্ডের 
সর্ব উদ্দেঘিধিত করেন । দ্বিতীয়ত, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র .রচনাগুলিকে 

“ ডেলাটেশিন্ন অ্যাণ্ড ডিন্কশ্ন্ন” নামে পুস্তকাকর ছুই খণ্ডে 

প্রকাঁশিত করেন। তদীয় পত্রীর জীবদ্দশাতেই ইহ্থার অন্তর্িবেশ- 

শীয় বিষয়-গুলি নির্ব্বাচিত হয়) কিন্ত পুনঃপ্রকাশন লঙ্গ্য করিয়া] 

সেগুলি তদিয় পত্থী দ্বারা কখনই সংশোধিত হয় নাই। পত়ী-মাহায্য- 

বিরহে হতাশ হইয়া, মিল, প্রস্তাব-গুলিকে তদবস্থাতেই মুদ্রিত করি- 

ৃ লেন ॥ কেবল যে যে স্থান তাহার বর্তমান মতের বিরোধী ছিল, সেই 
রর সকল স্থান উঠাইয়। দিলেন। "এ ফিউ ওয়ার্ডন্ অন্ নন্-ইন্টার- 

| র্স*-_ফজার্স ম্যাগাজিনে এতৎ-শিরস্ক প্রবন্ধ ভিন্ন মিল্ এ বৎ- 
৭ ০, 

রা সা নিচেই লিখেন নাই? রই প্রবন্ধটা তনীত “ভেজ্াটেশিন্ল 
3815 

আগ জিকপন্স” নামক পুস্তকের তু হীন খণ্ডে পুনঃপ্রকাশিত হয়। 



 ইউরোদীর রানীতিন বলিয়া! থাকেন, ইল বিদেশী রা ৃ 
নীতি-বিষয়ে কিঞ্িং উদাপীন ? যে বিষয়ে ইংলগ্ডের কোন স্বার্থ নাই, 
তাহাতে ইংলও হস্তক্ষেপ করেন না--ইত্যাদি অপবাদ হইতে 

ইংলগ্ডের গৌরব-রক্ষ1 করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল।- এই নমর 

লর্ড পামার্সটন কর্তৃক নুয়ে থাল কাটার প্রতিবাদই-_ইংলগ্ডের খিকুদ্ধে 

পূর্বোক্ত অপযশ উদদেবাধিত হওয়ার উত্তেজক কারণ। এই প্রস্তাব 
উপলক্ষে মিল্--যে নীতি ও রাজনীতি দ্বারা বিভিন্ন বিভিন্ন জাতির, 

পরম্পর-সন্বন্ধ নিযন্ত্রিত হওয়। উচিত--সেই নীতি ও রাজনীতি-ব্ষিরে 
একটা উৎকৃষ্ট বিতর্ক উত্থাথিত করেন। এই বিভিন্ন-জাতি-গত নীতি 
ও রাজনীতি-সংক্রান্ত তদীয় মত মকল, তিনি লর্ড ক্রহাম্ প্রভৃতির 

আক্রমণ হইতে, ১৮৪৮ খৃষ্টান্ধের ফরাশি সামগ্লিক গবর্ণমেন্টের সমর্থন- 

বিষয়ক প্রস্তাবে, কিশ্ৎ পরিমাণে ব্যক্ত করেন। এই গ্রবন্ধটী প্রথমে 

ওরেষ্টমিনিষ্টার রিভিউএ প্রকাশিত হর ; এবং পরে, তদীয়্ “ডেজার্টে 

শন্স” নামক পুস্তকে পুনমু দ্রিত হয়। | 

মিল্ জীবনের অবশিষ্ট ভাগ এইরূপে শুদ্ধ রাজনৈতিক সাহিত্যের 

অনুশীলনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন | ভিনি রাজনীতির প্রধান 

আন্দোলন-স্থান লণডন-নগরী হইতে অনেক দুরে অবস্থিত ছিলেন বটে; 

কিন্ত তাহাতে তাহার রাজনীতি-বিষরক আলোচনা-মন্বন্ধে অন্ুবিধ! 
ন। হইয়া, বরং সুবিধাই ঘটিয়াছিল। আজ কাল যাহাদের কিছু 

সঙ্গতি.আছে ; বান্পীয় পোত, বাদ্দীয় শকট, তড়িৎ বার্ভাবহ গ্রভৃতি 

গমনানুকূল উপকরণ নকলের জন্য দূরত্ব-রনিত কোন অন্থবিধাই তাহা- 

দ্িগকে ভোগ করিতে হয় না। গত দিবন যে সকল ঘটনা খাট- | 

যাছে, পর দিন প্রত্যুষে দেই সকল ঘটন! মংবাদপত্র-যোগে এক, সম. 

ফলেই লগ্ডনে ও অন্যান্য স্থানে প্রচারিত হইয়া থাকে। র্ 

অধিবাধীর! যে সময়ে দৈনদ্দিন সংবাদ-পত্র সকল তাহ গে টেবি, 

লের উপর দেখিতে পান, বাম্পীয় শকটের অন্ত, মহিমায় র্যা ূ 

নগরের ও পরীপ্রামের অধিবানীরাও. সেই. সময়েই লই-স [কল 

সংবাদপত্র ছার! তাহাদিগের টেবিল্ শোভিত দেখিতে পান্থ 1 দির রঃ 
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ও রাজনীতি বিষয়ক মাঁদয়িক পত্র সকল যথাসময়ে প্রকাশিত ও গ্রচা- 
রত, হইয়া, পল্লীগ্রামের অধিবাসী দিগকেও সামঘিক্টতর্কের বিষয় অব- 

শত করিয়া দেয়। অনেক সদয় এক্প ঘটে যে, নগরের বাধারণ অবি- 
বাসীর! বর্তমান: আলোচনার বিষয় কল লোকের মুখে শুনিয়াই পরি- 

তৃপ্ত হন স্তরাংতাহারা সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রাদিতে এই দকল 
বিষয়ে যে সকল তর্ক বিতর্ক উত্থাপিত বা প্রবন্ধ লিখিত হয়, তাহা 

পাঠ.করা তত আবশ্যক মনে করেন না কিন্তু পল্লী গ্রামের অধি- 

বাদীরা-াহাদিগের লোক-মুখে সে বৃত্তান্ত শুনিবার তত সম্ভাবনা 

নাই_হয়ত যত পূর্বক সেই সকল বিষয় সংবাদপত্র ব1 সাময়িক পত্রা- 

দিতে পাঠ করিয়া! থাকেন । সাধারণত এবপ দেখা ঘাঁয় ধেঃ নগরের, 

সাধারণ লোক প্রায়ই অশিক্ষিত ব1অর্ধশিক্ষিত-_চিস্তাবিহীন ও হুজুগ- 
প্রিয়; কিন্ত সম্পাদকেরা, অপেক্ষাকৃত অধিকতর চিন্তাশীল ও সুশি- 
ক্সিত। এই জন্যই সম্পাদকের, সাধারণের প্রতিনিধি বলিয়! পরি- 

গণিত হছন। এই জন্যই সংবাদ বা সাময়িক পত্রাদিতে লিখিত বর্তমান 

ঘটনা -বিষয়ক প্রস্তাব বা প্রবন্ধ প্রায়ই সারবান্-ও চিন্তাবনথল হয়। 

এই জন্যই অনেক সমর দেখিতে পাওয়! বাঁয় যে, সংবাদপত্র বা সাম- 

গ়িক পত্রাদির পল্ীগ্রামস্থ পাঠক অপেক্ষা, নগরের সাধারণ লোক বর্ত- 
মান-ঘটর্না-বিষয়ে অধিকতর অজ্ঞ।'বীহীরা লৌকিকতা ও সামাজিকতা 

লইয়া মতত ব্যতিব্যস্ত, তাহার! মানবী ঘটনাবগির গভীর তত্তের উন্মে- 

বণে অক্ষম | এক জন বিদ্বান ও. ুদ্ধিমান্ লোকও যদি অধিক দিন 

লৌকিকতা ও সামাজিকতা লইস়! ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে, তঁহারও 

জ্ঞাননেত্র অচিরকালমধ্যে নিমীলিত ওবুদ্ধিবৃ্তি নিশুভ হইয়া যাইবে। : 
যাহািগের সহিত তিনি সতত মিশ্রিত হইবেন, তাহাদিগের সমতলে 

তাহাকে অচিক্নকাল- মধ্যেই নামিতে হইবে । একূপলোকের নংবাদপত্র - 
রি সাময়িক পত্রাদি পাঠ করিবার অবকাশ নাই। স্থতরাং চতুর্দিকে কি 
ঘি তা ণ ান্রিনরের আন্দোলনে য়, দেশ আন্দোলিত 



 ক্লাজনৈতিক' রচনা 

| প্রন কলের পি রা হীরা হইতে পারে, তাহাও চি ণর. 

, লময় নাই 1 ,দিল্ এন্প অবস্থার শোচনীয় পরিণাম জানিতেদ, ৃ  

এই নাই তিনি সামজিকতা ও লৌকিকতা. লখয়। বাস্ত খাকিতেন 

না।: নগরের অনতিদুরস্থিত ক্ষুদ্র কুটারে অবস্থিত হইয়াও সং ধবাদপত্র 

ও সাময়িক পত্রাদি দ্বারা তিনি জগতের সমস্ত ঘটনা জানিতে পারি- | 

তেন) বর্তমান-ঘটনাবলির আোত কোন্ দিকে, প্রধারিত, হবে, বর্তমান | 

 অনীমাংসিত প্রশ্ন সকলেরই বা! কি মীমাংম1 হইতে পারে,তাহা তিনি 

সেই ক্ষুদ্র কুটারে বসিয়া ভাবিতেন ; এবং মধ্যে মধ্যে সেই কল 
বিষয়ে নব নব প্রবন্ধ লিখিয়! জগতে নৃন্ন আলোক বিস্তার করিতেন। 

শিল্প-বাণিজ্যাগত ভ্রব্-জাত ও মানবজোত গ্রভৃতি স্বচক্ষে দেখিয়া, 

জ্ঞান-ভাঁগার অধিকতর পরিবদ্ধিত করিবার জন্য, তিনি মধ্যে মধ্যে 

নগরে আসিতেন। রর 

এই নির্জন প্রদেশের এই ক্ষুদ্র নে একমাত্র টি 

পরীর গর্ভজাত ছুহিতা-_মিলের আত্মোৎকর্ষ সাধনের লাহাষ্য-ব্রতে 

ব্রতী ছিবেন। মিলের শারীরিক. ও আধাত্মিক পুত্র ব্যতীত 

তীঙ্থার জীবনের অন্য কোন কাধ্য ছিল না। জীবন-নাট্যশালার় 
এরূপ বিচ্ছেদের পর এরূপ সঙ্গিনী প্রাপ্ত হওয়া, অতি অন্প পুরুষের 

ভাগ্যে ঘটিয়! উঠে। এখন হইতে ধাহারা মিলের নামে প্রকাশিত | 

পুস্তক সকল পাঠ করিবেন, তীহাদিগের মনে যেন ইহা উদ্দিত হর 

যে, সেই পুস্তক গুলি দুই জন তর রমণী ও এক জন আহ ধের | 
মস্তিক্ষের ফলা... % ই 

, ১৮৬০ ৃষ্টাদে মিল্ “কন্মিডারেল্গ অন্ রেট রেলে সা 

| মেন্টপ নামক পুস্তক, প্রকাশিত: করেন দীর্ঘকাবব্যাপিবী চিন্তা রং 

পর প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী-বিষরে তিন্নি যে সকল নিদ্ধান্তে উপনীত : 

ৃ হইয়াছিলেন, এই পুস্তকে সেই সকলই-বিশেষরূণে বিত্ত হইয়ান্ছে। 

তাহার মতে বছজনাবীর্ঘ প্রতিনিধি-সভা বিষ সা পন-কারোর 
সম্পূর্ণ অযোগ্য । একগ সভার প্রকৃত কারধা-মিদ্দি্ট কতিগন 
 প্রাজনীতি ্বারাবে সকল বিধি ব্যব পি গা ও , সেই সকল 



৯১ জন্ ফু মিলের জীবনবৃত | 
জন্ুমোদন বা প্রত্যাখ্যান: মা_হিঘির ব্যবস্থাপন নহে । এই জনা 
তাহার মতে প্রতিনিধি, সভ! বারা বিধি ধিরব্যবস্থাপন নিমিত্ত একটা র্যব-.. 

স্থযপক সমাজ মনোনীত হওয়া অবশ্য কর্তব্য. গ্রত্ভিনিধি-সভা যখন 

দেখিবেন যে, কোন. নৃতন বিশ্দির ব্যবস্থাপন আবশ্যক হয়া উঠিয়াছে, 
তখন তীহারা এই গুরুতর কার্য্ের ভার বাবস্থাপক নমাজের্উপর অর্পণ 
করিবেন । ব্যবস্থাপক সমাজ বিধির ব্যবস্থান করিলে প্রতিনিধি সভা] 

ইচ্ছামত তাহা মঞ্তুর বা নাখগ্জুর করিতে পারিবেন। কিন্তু, তাহার 
কোন পরিবর্তন করিতে হইলে, প্রতিনিধি-সভা স্বয়ং করিতে পারি? 
বেন না। ব্যবস্থাপক সমাজের উপরই সেই মকল পরিবর্তনের ভাঁর 

অর্পণ করিতে হইবে । বিধির ব্যবস্থাপন-ব্ূপ এই গুকতর গ্রশ্থের 

এরূপ পূর্ণ মীমাংসা বেস্থামের পূর্বে আর কেহই করিতে পারেন নাই। 

বেশ্থাম্শিষ্য মিল্ গুরুক্ষুপ্ন এই নৃভন পথের পরি্ধরণ ও বিস্ততি-নাঁধন 

বারা জগতের যে অসীম উপকার সংসাধিত করিয়াছেন, তাহাতে 
আর নন্দেহ নাই। সাধারণ কাঁধ্যে সাধারণী সভার সম্পূর্ণ অধি- 

কারের মন্থিত কতিপয় সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ দ্বারা বিধি-ব্যবস্থাপন-কার্যের 

'সামঞ্ীপ্য-বিধানের প্রস্তাব পূর্বে আর কেহই করেন নাই। মিলের 

দৃঢ় বিশ্বাম ছিল, এই প্রস্তাব অবশ্যই এক দিন কার্যে পরিণত 
হুইবে।; টু 

১৮৬১ খুষ্টাবে মিল যে পুস্তক প্রণরন করেন, তাহার নাম “দি 

সব জেক্শন্ অর্ উইসেন” বা স্ত্রীজাতির অধীনত। বিষয়ক প্রবন্ধ । 

উহার বিষয় আসরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি? এই গ্রন্থ খানি ১৮৬৯ 

ৃষ্টান্দে মুক্তি ও প্রকাশিত হয় । এত দিন অপ্রকাশিত রাখার 

কারগ এই যে, মিলের ইচ্ছা ছিল, তিনি অবসরমত মধ্যে মধ্যে ইহার 
 পরিপুষ্টি-সাধন ও উতকর্ষ-বিধান করিবেনএবং এই মতের কৃতকা ধ্্যতা- 

ৰ লাভের মময়েই ইহার প্রচার কিন, ৰ. মিলের ই হী, কথঞ্চিৎ 

কববতী হইয়াছিল। ৪885 এ 5488 

্ক্সবাহহিত রা তিমি আর এক. সামির প্রস্থ জিত ও 
শত করেন |. এই শ্রস্থ খানির নাম “ইউটিলিটেরিয়ানিজম্” 



. শােরিকার দাসসমর। . ১১৯. 
বা হিতবাদ। এই প্রবন্ধটা তাহার পড়্ীর জীবদ্দশাতেই তিনি ক্ষেজার্স 

ম্যাগাজিনে উপযু্পরি তিন বারে প্রকাশিত করেন। তিমি সেই 

প্রবন্ধটি সংশোধিত করিয়! এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ 'লং ংবোমিত: করিস 

এক্ষণে এই পুস্তিকায় প্রকাশ করেন। ৃ | 

এই ঘটার অনতিপূর্ধ্বে জগতের ঘটনা-আোতে এক নব বির 
উত্থাপিত হয়। দাম-ব্যবসায় লইয়া, আমেরিকায় ঘোরগুর গৃহ-বিচ্ছেদ- 

জনিত সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই সমরের নহিত মিলের হৃদয় মম্পূর্ণ-: 
রূপে একীভূত হইয়া গিয়াছিল। তিনি জানিতেন, এই ভীষণ সংগ্রামের 

পরিণাম অনস্ত কালের জন্য মানৰ ঘটনাশ্রোতের দিকৃ-নির্ণয় করিবে। 

এই জলনোনুখ বহি, অনেক দিন হইতেই ধুদায়মান হইতেছিল। 

মিলের. সুতীক্ষ বুদ্ধি পুর্বেই জানিতে পারিয়াছিল, এই প্ররধমিত 
বন্ি অচিরকাল-মধ্যেই প্রজলিত হুতাশনে পরিণত হবে । তাহার 

সহানুভূতি দাল-ব্যবসায়-বিরোধীদিগেরই সহিত ছিল। দাস-ব্যব- 
সায়ীদিগ দ্বারা দাসত্বের অধিকাঁর-বিস্তার-চেষ্টা যে, অন্যায় ও অন- 

ঈ্ত, তাহা তিমি মুক্তকঞ্ঠে বলিতেন | ধনলিগ্লা, প্রতৃত্বাকাজ্ষা। এবং 

বহুকালোপতুক্ত অধিকার পরিত্যাগের অনিচ্ছা প্রভৃতি ছুর্দমনীয় 
বৃত্তি সকল বে দাসত্ব-প্রথার দূরীকরণের প্রতিদ্বন্দিনী, তাহা তিনি 

জানিতেন। তাহার প্রিরবন্ধু অধ্যাপক কেয়ার্ণেস্ তদীয় “মত পাউয়ার” 

নামক দাসত্ব-বিষর়ক গ্রন্থে এই সমস্ত বিষয় অতি স্পষ্টরূপে বিবৃত 

করিয়াছেন। মিল জানিতেন যে, এই ভীষণ সংগ্রামে বদি দাস-ব্যবসায়- 
পক্ষ-পাতীরা জরবলাভ করে, তাহা হইলে জগতে বহু দিনের মত উন্ন- 

তির আোত রুদ্ধ হইবে, অধর্পের জয়-পতাক1 উউডীন হইবে, 

উন্নতিজ্রোহীদিগের হৃদয় উৎসাহে মাতিয়া উঠিবে, এবং উন্নতি-পক্ষ- 

পাতীদিগের-হৃদর ভগ্ন হইবে । কতক গুলি মন্তুয্যের স্বাধীনতার উপর ৃ 

কতক গুলি মনুষ্যের সর্ধ্বতোমুখী প্রভৃতা, সমাজ-তরুর মুলোৎপাটক। 

যাহার! এই প্রভূতার আকাজ্কী, তাহারা নরাকার রাক্ষম 1 মিল জানি- 

তেন, এই াক্ষনদিগের জয় লাভ হইলে ইহাদিগের রি ্দমনীয় সেনা 
রন দিন, জগতের শুভ কার্যোর ব্যাঘাত, সম্পাদন করিবে; আমেরিকার 



১২০ জন্ ঝুট মিলের জীবনবৃত। 

সাধারণ তন্ত্রের বিগুল যশ বহু কালের জন্ত নিমীলিত হইবে; এবং 

ইউরোপের সন্তান্ত-শ্রেণীর অস্তরে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দু়ীভূত হইবে যে, 
তাহার! এখন হইতে নির্কিবাদে তাহাদিগ্ের, নীচ প্রবৃত্তির অনুসরণ 

করিতে পারেন; তাহাদিগের এই অন্ধ বিশ্বাস নর-কুধিরে ধৌত না 

হইলে, আর অপনীত হইবে না। নু 

এ দিকে তিনি দেখিতে লাঁগিলেন-_উদদীচ্য আমেরিকানেরা যদি 

সমরে জয়-লাভে কত-নস্কল্প হইয়! থাকেন, তাহ। হইলে, তাহাদিগের জয়- 

লাভ অবশ্যস্তাবী। ইহীাদিগের বিবেক, দানত্ব-প্রথা একেবারে উঠাইয়া 

দিতে এখনও প্রস্ত হয় নাই ; যে নকল প্রদেশে দাসত্ব-ব্যবসায় অদ্যা- 

পি প্রচলিত জাছে, সে নকল প্রদেশ হইতেও দানত্ব উঠাইয়া দেওয়া! 

এখনও ইহণাদিগের উদ্দেশ্তী হয় নাই; অন্যান্য প্রদেশে দাসত্ব-প্রথা 
বাহাতে বিস্তৃত না হয়, তাহার প্রতিবিধান করাই, তাহাদিগের বর্তমান 

উদ্দেশ্য | মিল. দেখিলেন যে, এই মনোমালিন্য যদি সহজে নিবারিত 

ন1 হয়, তাহ হইলে উদ্দীচ্যেরা দাদত্ব-প্রথা একেবারেই উঠাইয়। দিতে 

কৃতসঙ্কল্প হইবেন । ইহ1 মানব-প্রক্কতির একটা সাধারণ নিয়ম, দামা- 

জিক বিপ্লবের একটা অব্যভিচারী অঙ্গ যে, সামান্য প্রার্থনার প্রতিবাদ | 

করিলে, গভীরতর প্রার্থনা আসিয়া উপস্থিত হয়। যে উদ্দীচ্যেরা 

এক্ষণে অন্যান্য প্রদেশে যাহাতে দাসত্ব প্রচলিত না! হয়, শুদ্ধ তাহারই 
প্রতিবিধানে কৃতসন্থল্প হইয়াছেন, দাক্ষিণাত্য গ্রদেশ সকলে যে নকল 

দাস পূর্বে ক্রীত হইয়াছে, তাহাদিগকে দানত্ব-শৃঙ্খল হইতে উন্মোচিত 
করিতে এবং ভবিষ্যতে মে সকল প্রদেশে ষাহাতে আর দাঁস ক্রীত ন! 

ছয়, তাহার প্রতিবিধান করিতে যে উদ্দীচ)দিগের বিবেক এখনও 

উদ্বোধিত হয় নাই, বাঁধা পাইলে, সেই উদ্দীচ্যদ্দিগেরই বিবেক, দীসত্ব- 
প্রথার ষমূলোঁৎপাটনে নিশ্চয়ই বদ্ধপরিকর হইবে। 
। মিলের এই শেযোক আশঙ্কাই ফলবত্তী হইল। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের 
অধিবাসিগণ-উদ্দীচ্য আমেরিকান্দিগের পরিমিত প্রার্থনাতেও 

্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং, সমরানল ভীষণ বেগে গ্রহ্থলিত হইল। 

গ্যারিসন্, ওয়েগেল পিলিপ্ন এবং জন্ াউন্ প্রভৃতি মনীষি-গণ দাঁসন্ব- 
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প্রথার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত করিলেন। সমগ্র উদীচা 
অধিবাসীই তাহাদ্দিগের পশ্চাদগামী হইলেন । সশস্ত্রসৈনিক পুরুষদ্বারা 

ইউনাইটেড ছ্টেটুসের কনষ্টিটিউসনের মূলভিত্তি উৎপাটিত হইল । যুদ্ধে 

উদ্দীচ্যদিগেরই জয়লাভ হইব । ইউনাইটেড্ প্রেসের কন্ষ্টিটিউসন 
আবার নূতন করিয়৷ গঠিত হইল। ইহাতে যাহ! কিছু ন্যাক়বিগহিতি 

ছিল, সমস্ত পরিত্যক্ত হইল। এই ভীষণ সমরে ইংলগ্ডের সমগ্র উচ্চ ও 

মধ্য শ্রেণীর লোক--অধিক কি যাহার! লিবারেল, বলিয়! খ্যাত ছিলেন 

ভাহারাও-_দাক্ষিণাত্যের ষ্টেট সের অধিবাসিদিগের সহিত সহানুভূতি 

প্রকাশ করিতে লাগিলেন । শ্রমজীবী শ্রেণী এবং কতিপয় সাহিত্য ও 

বিজ্ঞান ব্যবসায়ী “ব্যক্তি ভিন্ন, ইংলগ্ডের যাবতীয় অধিবাসীই উদীচ্য 

অধিবাসিদিগের প্রতিকূলে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই ঘটনার পূর্বে 

মিল জানিতে পারেন নাই যে ইংলগ্ডের সন্্ান্ত শ্রেণী, এবং লিবারেল - 

মতাভিমানীরা চিরস্থায়ী উন্নতির দিকে এত অল্প অগ্রসর হইয়াছেন । 

কিন্ত ইউরোপের লিবারেলের৷ ইংলগ্ডের ভ্রাতৃগণের ন্যায় এপ ঘো'র- 
তর ভ্রমে পতিত হন নাই। ইংলগ্ডের যে বংশধরগণ প্রতীচ্য ইত্তিয়ায় 

ইউরোপীয় প্রাণ্টারদিগের হস্ত হইতে নিগ্রোদাসদিগকে উন্ম.স্ত করি- 

বার জন্য অমানুষী চেষ্টা ও অসংখ্য মুদ্রা বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই 

ংশধরগণ এক্ষণে কালকবলে পতিত হুইয়াছেন। তাহাদিগের পবিক্র 

আসন এক্ষণে আর এক দল বংশধর কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে | পূর্ব 

পুরুষেরা বছুদিনব্যাপী বিতর্ক ও তত্বাহ্ছসন্ধানের পর দাসত্বের যে 

সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্টাপাতের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, এই নবাগত 

পুরুষ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। শ্বেতদ্বীপের বাহিরে যে সকল ঘটন। 

ঘটিতেছে, তাহার তত্বান্ুসন্ধানে ইংরাজজাতির এরূপ স্বভাবসিদ্ধ অপ্র- 

বণতাঃ যে আমেরিকার এই ভীষণ সমরের অব্যবহিত বা ব্যবহিত 

কারণ বিষয়ে ইংরাজসাধারণ অনেকদিন পধ্যস্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন! 

অধিক কি এই সমরের প্রথম ছুই এক বৎসর অনেকেই অবগৃত ছিলেন 

না, যে এই সমর দাসত্বঘটিত। অনেক লিবারেল -মতাঁবলত্বী মনীধী- 

রাও, অনেকদিন পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে এই সমর বাঁণিজাশুক্ক- 
১১ 



১২২ জন্ ষয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

সংক্রান্ত। তাহারা ভাবিয়াছিলেন যে উৎপীড়িত ষ্টেট স সকলের অধিবা- 
সীরাই স্বাধীনতার জন্য এই সমর উশ্বাপিত করিয়াছে; এরূপ সম- 

রের সহিত তাহাদিগের চিরদিনই সহানুভূতি ছিল ! 

ইংলগ্ডের যে কতিপয় মনীষী দাঁসত্ববিরোধী উদ্দীচ্যদিগের সহিত 

সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, মিল. তীহাদিগের অন্যতম | মিল, 

দাসত্বের প্রতিবার্দে সেই মনীষীদিগের অগ্রণী ছিলেন একথা আমরা 

ৰলিতে পারিনা | মিষ্টার হিউজ. এবং মিষ্টার লড়লো-__এই প্রাতঃ্মর- 
নীয় মহাস্মাগ্বয়ই সর্বপ্রথমে তাহাদিগের তেজস্থিনী লেখনী দ্বারা এই 

জঘন্য প্রথার প্রতিবাদ করেন। বাগ্কশ্রেষ্ঠ মিষ্টীর ব্রাইট অমান্ুষী 
বক্ত তাস্বারা পূর্বোক্ত মহাত্মাদ্বয়ের অন্ুমরণ করেন। মিল২ও তাঁহাদিগের 

অনুগমন করিবেন মনে করিতেছিলেন, এমন সময় একটা আকন্মিক 

ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাহার সমস্ত সঙ্কল্লের বিপর্যযাস করিয়া দিল। 

১৮৬১ থুষ্টার্ধের শেষ ভাগে কতিপয় দাক্ষিণাত্য দূত একথানি ত্রিটিস্ 
জাহাজে আসিতেছিলেন। এমন সময় এক জন উদ্দীচ্য কর্মচারী 

তাহাদিগকে 'ধুত করেন | এই সংবাদে সমস্ত ইংলগু ক্রোধে প্রশ্ড,লিত 
হইয়া উঠেন। ইউনাইটেট, ষ্টেট সের সহিত ইংলগ্ের যুদ্ধ অনিরবা্ধ্য 

হইয়া উঠিল। চতুদ্দিকে বুদ্ধের আয়োজন হইতে লাঁগিল। এরূপ 
অবস্থায় আমেরিকার ম্বাপক্ষ্যে কোঁন কথা লিখিত বা কথিত হইলে 

শ্রোতৃবর্গ পাইবার তত সম্ভীবন। নাই দেখিয়া, মিল কিছুদিন নীরব 
রহিলেন। উদ্দীচ্য আমেরিকান্দিগের এই কার্ধ্য গহি'ত হইয়াছে” 
মিল, এই সর্ধবাদিসম্মত মতের অনুমোদন করিয়াছিলেন । স্ৃতরাং 

উদীচা আমেরিকার যে ইংলগ্ডের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত এ 

বিষয়েও তিনি সাধারণের সহিত শকমত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

আমেরিক! অবশেষে ক্ষমা! প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে 

উংলগডে যুদ্ধের উদেঘাগও নিবৃত্ত হইল। এই স্থযৌগে মিল ও ৯৮৬২ 

খষ্টাবের জানুয়ারী মাসে ফেজাসম্যাগাঁজিনে আমেরিকার যুদ্ধবিষয়ে 

একটা প্রবন্ধ গ্রকাশিত করিলেন! 

যে সকল লিবারেল-ঝতাবলম্বীরা প্রতিপক্ষদিথের মততোত্ে 
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ভানিয়৷ যাইতেছিলেন, তীহার! মিলের এই প্রবন্ধরূপ অবলম্বন 
পাইয়া স্বস্থানে সংস্থিত হুইলেন। ইহারা সকলে একত্রীতৃত হইয়! 
এক্ষণে দাসত্বের প্রতিকূলে একটী দল সংস্থাপিত করিলেন। 

ইত্যবমরে উদীচ্যের জয়লাভ করিল। স্থৃতরাং ইংলগ্ডে দাসত্বের 

প্রতিকূল দল ক্রমেই পুষ্টাবয়ব হইতে লাগিল। মিল্ ইতিপূর্বে 
কিছুদিনের জন্য ভ্রসণে গিয়্াছিলেন; তিনি ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত 
হইয়া ওয়েট মিনিষ্টার রিভিউতে অধ্যাপক কেয়ার্ণেসের পুস্তকের 

সমালোচনা উপলক্ষ করিয়া এই বিষয়ে আর একটা প্রস্তাব লিখিলেন। 

ঘি মিল্ প্রভৃতি কতিপয় মনীষী ইউনাইটেড ছ্রেটসের স্বাপক্ষ্যে 
লেখনী ধারণ ও জিহব| সঞ্চালন ন। করিতেন, তাহ] হুইলে ইংলও 

আমেরিকার অধিকতর বিদ্বেষের ভাঁজন হইতেন সংশয় নাই। ইংলগ 

আমেরিকার প্রতি এই অসদ্যবহারের ফল অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন । 

পূর্বোক্ত কতিপয় মনীষীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা না থাকিলে আমেরিকার 

ক্রোধানল এদিন শ্বেতদ্বীপকে ইংরাজরক্তে রঞ্জিত করিত সন্দেহ নাই। 

ইউনাটটেট্ রেট সের জাতীয্ন অস্তিত্ব লোপ করাই ইংলগ্ডের আন্তরিক 

ইচ্ছা! ছিল? কিন্তু জগতের মঙ্গলের জন্য এবং ইউনাইটেট, ষ্টেট সেঃ 

সৌভাগ্য বলে ইংলণ্ডের দেই অসাধু ইচ্ছা সফল হইল না) তথাপি 

এরূপ অসাধু ইচ্ছা হৃদয়ে ধারণ করার বিষময় ফল ইংলগুকে আজও 

পদে পদে ভোগ করিতে হুইতেছে। 

আমেরিকার স্বাপক্ষ্যে লেখনী চার্লন! করার অব্যবহিত ছুই বগুসর 

কাল মিল্ যে ষে বিষয়ে নিমগ্র ছিলেন, তাহ! রাজনৈতিক নহে। 
এই সময় আষ্টিনের মৃত্যু হয়; এবং তদীয় মৃহ্্যার পর তৎ্প্রদত্ত ব্যবহার- 

বিজ্ঞান-বিষয়ক (00187809099 ) উপদেশাবলী প্রকাশিত হয়। 

অষ্টিনের প্মৃতি মিলের হবদয়ের অতি প্রিয় বন্ত ছিল। নেই স্থৃতির 

সম্মাননার জন্য, মিল অষ্টিনের উপদেশাবলীর সমালোচনা করিলেন | 

যৎকালে মিল, বেস্থাম-প্রণালীতে নব-দীক্ষিত হন, ততৎকালে তিনি 

ব্যবহার-বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় অনেক সময় অতিবাহিত করেন | 

দেই আলোচনার সময় এই বিষয়ে তাহার মনে অনেক নুতন ভাবের 



১২৪ জন্ ট,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত । 

আবির্ভাব হয়। এই সমালোচনা উপলক্ষে তিনি সেই সকল নূতন 
ভাব সাধারণ সমক্ষে প্রদান করেন। 

কিন্ত এই ছুই বৎসরের তাহার প্রধান রচনা--দাঁর উইলিয়ম. 

হ্যামিপ্টন-প্রণীত দর্শনের পূর্ণ সমালোচন। | ১৮৬০ এবং ১৮৬১ খুষ্টাবে 

হ্যামিপ্টনের দর্শন প্রচারিত হয়। হিল. শেষোক্ত বৎসরের শেষ ভাগে 
উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন। তাহার প্রথমে ইচ্ছ1 ছিল, উক্ত গ্রন্থের একটা 

সংক্ষিপ্ত সমালোচন| মাত্র করিবেন। কিন্তু পরে দেখিলেন স্বতন্ত্র 

পুস্তকাকারে ইহার একটা স্থদীর্ঘ সমালোচন। ন। করিলে আর এই 

পুস্তকের প্রতি যখোচিত ব্যবহার করা হইবে না । তাহার প্রথমে 

সংশয় উপস্থিত হইল যে এ কার্যে তাহার নিজের হস্তক্ষেপ কর! 

উচিত কিন।। কিন্তু অনেক বিবেচনার পর তাহার এই সংশয় অপনীত 

হইল। তিনি স্বয়ংই এই কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। 

হ্যামিণ্টনের দর্শন পাঠে মিল নিতাস্ত হতাশ হন। হ্যামিপ্টনের 

সহিত তাহার কোন মনোম।লিন্য ছিল না; সুতরাং তিনি যে বিদ্বেষ- 

বিশিষ্ট হইয় তদীয় গ্রন্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা বোধ 

হয়না । বরং তছুদ্তাবিত মানব জ্ঞানের “রিলেটিভিটি” অর্থাৎ সাপে- 

ক্ষত মতের জন্য হ্যামিপ্টনের সহিত সাহার সহানুভূতিই ছিল। কিন্তু 
হ্যামিণ্টনের দর্শনশান্ত্র বিষয়ক উপদেশীবলী ও তৎগ্রণীত রীডের 

সমালোচনা পাঠ করায় মিলের সেই সহান্ভৃতি অনেক পরিমাণে 

শিথিলিত হইল । মিলের পূর্ষে বিশ্বাস ছিল যে দর্শনশান্ত্রবিষয়ে হ্যামি- 
টনের মতের সহিত তাঁহার মতের সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু এক্ষণে 
দেখিলেন যে সে বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্ত । 

এই সময় ইউরোপ ছুই দার্শনিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এক 

সম্প্রদায় সহজ জ্ঞানের পক্ষপাতী; অপর সম্প্রদায় ভূয়োদর্শন ও সংযোগ- 

জন জ্ঞানের পক্ষপাতী । প্রথম সম্প্রদায়ের লোৌকের! তাহাদিগের হৃদয়ের 

প্রিয় মত গুলিকে যুক্তিনিরপেক্ষ স্বভাবজ সত্য (00601055 ৮8) 

বলিয়! নির্দেশ করিতেন; তাছাদিগের কর্তব্য-জ্ঞান যাহ ভাল বলিত, 

তাহাই সাহার! প্রকৃতি ও ঈশ্বরের অনুমোদ্দিত বলিয়া মনে করিতেন) 



সার উইলিয়ম্ হ্যামিলটন প্রণীত দর্শন ! ১২৫ 

তাহারা যুক্তির আদেশ অপেক্ষা কর্তব্যজ্ঞানের আদেশ অলজ্ঘনীয় 

বলিয়। মনে করিতেন; স্ৃতরাং যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা তীহার্দিগের 

কর্তব্জ্ানের উপদেশের ভ্রান্ততা প্রদর্শন করিতে গেলে তাহারা খঞ্জা- 

হ্ত হইয়া উঠিতেন। মানবজাতির ব্যক্তিগত, জাতিগত ও লিশ্বগত 

প্রভেদ যে অবস্থার প্রতেদে জন্মিয়া থাকে এ কথা তাঁহারা শ্বীকার 

করেন না| তাহাদিগের মতে মানবচরিত্রের বৈচিত্র প্রকৃতিসিদ্ধ__ 

অবস্থার ফল নহে। প্রকৃতিসিদ্ধ ; সুতরাং পরিবর্ভাসহ। সামজিক ব1 

রাজনৈতিক সংস্কারক যে কোন সংস্কারের অনুষ্ঠান করিবেন, যে কোন 

নূন বিষয়ের প্রস্তাব করিবেন, তাহাতেই এই সশ্রদায়ের লোকের নিকট 

হইতে বাধা ও আপত্তি প্রাপ্ত হইবেন। স্তীহাদিগের মতে সমাজ, নীতি ও 

রাঞ্জনীতি বিষয়ে যে সকল সংস্কার বুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে 

তাহ! স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বতঃসিদ্ধ। যাহা স্বতঃদিদ্ধ তাঁহ। প্রমাণ-সাক্ষেপ 

নহে। সুতরাং সে গুলির আবশ্যকতা! বিষয়ে কোন প্রমাণ চাহিলে 

তাহারা ক্রোধে জলিয়। উঠেন। ছুই একটী উদাহরণ দিলেই পাঠকগণ 

বুঝিতে পারিবেন। প্রথমতঃ “ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, ও অনস্ত দয়ার 

আধার__-এই সংস্কার অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে । কেহ 

এই চিররূঢ় সংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন-- ঈশ্বর যদি সর্ধ- 

শক্তিমান ও দয়ার আধার হইবেন, তবে জগতে এত কষ্ট, এত ছুঃখ, 

এত শোক তাপ দেখিতে পাওয়া যাস কেন? যাহার হৃদয় অনন্ত 

দয়ার ভীাগ্াঁর, তিনি কখন শক্তি থাকিতে পরের কষ্ট ও পরের দুঃখ 

দেখিতে পারেন না। সুতরাং তিনি যখন পরের ছুঃখ অবলীলাক্তমে 

দেখিতেছেন, তখন হয় স্তাহার শক্তি নাই, নয় দয়া নাই । এরূপ 

প্রতিবাদের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া! এই সম্প্রদায়ের 

লোকের! প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অকারণে বদ্ধপরিকর হইবেন। দ্বিতীয়তঃ-_ 

“আমরা যখন কোন বস্তই অকর্তৃক দেখিতে পাই না, তখন এই প্রতাক্ষ, 

পরিদৃশ্যমান জগৎ যে অকর্তৃক তাহা বোধ হয় ন।”__বহুদিন হইতে 

এই রূপে এই জগতের ষ্টার কল্পনা হইয়। আসিতেছে । কিন্তু যখন 

এইরূপ করিত জগত শ্রষ্টার বিরুদ্ধে এই আপত্তি উথিত হয়, যে 



১২৬ জন্ উ,য়ার্ট মিলের জীবনবৃন্ত | 

আমরা যখন সকল কারণেরই কারণ দেখিতে পাই, তখন জগৎ্কার- 

ণেরও যে কারণ নাই এ কথা আমর বলিতে পারি না বটে; কিস্ত 

জগৎ-কা'রণেরও কারণ কল্পনা করিতে গেলে 'অনবস্থাপাত উপস্থিত হয়-__ 

অর্থাৎ জগৎ- অষ্টার অষ্টা, তৎ-অষ্ট। ইত্যাদি কারণ-পরম্পরার আনস্ত্য 

আসিয়া উপস্থিত হয়; সুতরাং অনস্থ কাঁরণ-পরম্পরার কল্পনারূপ গুরুত্বের 

আশ্রন্ন লওয়! অপেক্ষা এই জগৎকেই ন্বয়ংস্থ্ট বলিলে কল্পনার 

অনেক লাঘব হয়। এই সম্প্দায়ের লোকেরা এরূপ প্রতিবাদের 
বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে সমর্থ হইবেন না; অথচ প্রতিপক্ষের প্রতি 

পাষণ্ড নান্তিক প্রভৃতি গালিবর্ষণ করিবেন। ধর্ম্মনীতি বিষয়ে যেরূপ; 

সেইরূপ রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়েও যুক্তির উপাসকদিগের 

এই সম্প দায়ের লোকের নিকট হইতে অনেক অকারণ আপত্তি সহ্য 

করিতে হয়। এই সকল অযৌক্তিক আপত্তি খণ্ডন করিতে নংস্কারক- 

দিগের অনেক সময় বৃথা অতিবাহিত হইয়! যায়। 

দ্বিতীয় সম্পুদায়ের লোকের! স্বভাঁবজ জ্ঞান মানেন না। তাহা- 
দিগের মতে সমস্ত মানবজ্ঞানেরই মূল ভূয়োদর্শন ও সংযোজন। 
শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে তুমিষ্ঠ হয়, তখন মে কোনও স্বভাবজ জ্ঞান 
লইয়! ভূমিষ্ঠ হয় না। সেই সদ্যঃপ্রস্থত শিশুতে জিজ্ঞাসাবৃত্তি ও জ্ঞান- 
ধারণ] শক্তি থাকে মাত্র। জগতের সমস্ত বস্তই দে জানিতে চেষ্ট। 

ৰরে, এবং সেই চেষ্টায় ভূয়োদর্শনে ক্রমে সমস্ত বস্তরই জ্ঞান তাহার 

উপলব্ধি হইতে থাকে । এই সকল তুয়োদর্শনজাত জ্ঞানরাশি সংযোজিনী 
শক্তি দ্বারা এরূপ পরম্পর-সন্বদ্ধ হইয়া যায় তে একটীর স্মরণে 

জপরগুলির স্মরণ অনিবাধ্য বেগে আসিয়া! পড়ে । যাহারা স্বভাঁ 

রজ জ্ঞান মানেন না, তাহার! জ্ঞানের অপরিবর্তনীয়তা ও অভ্রান্ত- 

তাও স্বীকার করেন না| তূয়োদর্শন ফাহাদিগের জ্ঞানের আকর, 

তাহাদিগের জাঁন সতত পরিবর্তনশীল, এবং নিত্য-সংস্কারসহ। যত 

দিন যায়, ততই ভূয়োদর্শনের পরিপুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়| পঞ্চম- 

বর্ষায় বালকের তূয়োদর্শন অপেক্ষা তাহার পরিণত বয়সের ভৃয়োদর্শন 
প্রায়ই অধিকতর পরিপুষ্ঠ ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়া! থাকে। ব্যক্কিস্্ন্ধে 
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যেরূপ, জাতি ও মানবসাধারণ সম্বন্ধেও প্রায় তদ্রপ। মানব জাতির 

শৈশবাবস্থায় যে তুয়োদর্শন ছিল, সাধারণতঃ এখনকার ভূয়োদর্শন তাহা 

অপেক্ষা অধিকতর পরিপুষ্ট ও উতৎকর্ষ-প্রাপ্ত । সেই ভূয়োদর্শনের উৎ- 
কর্ষ ও পরিপুষ্টির সহিত মানবজ্ঞান ৪ মানব মতেরও ডি ও পরি- 
পুষ্টি সাধন করা উচিত । “এতদ্দিন যাহা ভাঁল বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, 

তাহাই ভাল; স্থৃতরাঁং তাহাই অনুসরণীয় ”_এ সম্প্রদায়ের লোকেরা 

এ মতের নিতান্ত বিরোধী। ইহাদের মতে কল্য যাহ! ভাল বলিয় 

চলিয়া আসিয়াছে, অদ্যকার তূয়োদর্শনে হয়ত তাহা মন্দ বলিয়! 

প্রীত হইতে পারে। সেইরূপ কল্য যাহ! মন্দ বলিয়! প্রতীত 

হইয়াছিল, অদ্যকার ভূয়োদ্র্শনে হয়ত তাহ! ভাল বলিয়া প্রতীত হইতে 

পারে। সুতরাং এরূপ স্থলে কল্যকার ভুয়োদর্শনের বশীভূত হইয়।' 

আমরা অন্যকার অধিকতর উৎকর্ষপ্রাণ্ত ও পরিপুষ্ট ভূয়োদর্শনের 

অবমাননা করিতে পারি না। অদ্যকার ভূয়োদর্শনের সম্মান! 

করিতে গেলেই-_কি ধর্দ্মনীতি, কি রাঁজনীতি, কি সমাঁজনীতি সকল 

বিষয়েই নিত্য সংস্কার ও নিত্য পরিবর্তনের প্রয়োজন। সেই জন্যই 

এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এত সংস্কারপ্রিয়। মিল, তদীয় পিত! 

এবং অধ্যাপক বেইন, প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় প্ডিতবর্গ এই সম্প্র 

দায়ের অস্ততুক্তি। 
সার উইলিয়ম, হ্যামিল্টন, ও জানান, দার্শনিকেরা প্রথম সম্প্রদা: 

য়ের অন্তভূ্তি। সার উইলিয়ম, হ্যামিন্টনের সাপেক্ষ জ্ঞান প্রচারিত 

হইলে, মিল_ ভাবিয়াছিলেন যে হ্যামিন্টন. এই ছুই সম্প্রদাদের সংযো- 

জক শৃঙ্খল স্বরূপ হইবেন। কিন্ত তওপ্রদন্ত দার্শনিক উপনেশাবলী 

ও তৎকৃত রীডের সমালোচন! পাঠ করিয়! মিলের সে আশা দুরীক্ৃত 

হইল। 

দার্শনিক জগতে সার উইলিয়ম, হী যেরূপ প্রতিপত্তি, 

স্তাহার রচনার যেরূপ মোহিনী শক্তিঃ তাহাতে মিল্ দেখিলেন যে 

তত্প্রনীত দর্শনশাস্ত্র অনাক্রান্ত থাকিলে, জগতের উন্নতি-শআ্রোত অনেক- 

দ্রিনের জন্য কদ্ধপ্রসর হইবে। তদীক্প দর্শন “ স্বভাবজ্ঞান ” মতের 



১২৮ জন্ য়া” মিলের জীবনরৃন্ত। 

টর্গস্বূপ | মিল্ দেখিলেন যে সেই ছুর্ণ সমূলোৎপাটিত করিতে না 

পারিলে আর শ্বভাবজ্ঞান মত তিরোহিত হইবে না। তিনি দেখি- 

লেন যে এই ছুই শ্রেণীর দর্শনশান্ত্রের শুদ্ধ মন্দ সাধারণসমক্ষে ধারণ 
করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না; এই ছুই সম্প্রায়ের মধ্যে ঘোরতর তক 

বিতর্ক উত্থাপিত করিতে হইবে । এই জন্য তিনি স্থির করিলেন যে 

প্রথম সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হ্যামিষ্টনের দর্শনের ভ্রম সকল তন্ন ভন্ন 

করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে, হ্যামিণ্টন এক্ষণে দার্শনক জগতে 

ঘে অগ্রতিদ্ন্দি যশ লাভ করিতেছেন, তিনি যে সে অতুল যশের উপ- 

যুক্ত নন, তাহ! স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই জন্যই তিনি 

হ্যামিল্টনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন । 

মিলের সমালোচনা প্রকাশিত হইল। অমনি চতুর্দিকে হুলস্ত,ল 
পড়িয়া গেল। তিনি হ্যামিপ্টন্-দর্শন হইতেই নানা স্থল উদ্ধৃত করিয়! 

তাহাদিগের পরস্পরবিরোধিত] দেখাইয় দিলেন । তিনি যথাঁষথ বর্ণন 

করিতেও বিন্দুমাত্র ভীত ও নঙ্কচিত হন নাই, অথচ হ্যামিপ্টনের 

প্রতি যখোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেও ক্রুটী করেন নাই । মিল, 

জানিতেন যে অজ্ঞানবশতঃ তিনি যদি কোন কোন স্থলে হ্যামিণ্টনের 

প্রতি অন্যায় আক্রমণ করিয়] থাকেন) তাহার অসংখ্য শিষ্য ও স্ততি- 

বাদকেরা অবশ্যই সেই সেই স্থলে তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়] 

দিবেন। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিল। মিলের সমালোচনা প্রচারিত 

হওয়ার অব্যবহিত পরেই হ্যামিণ্টনের অসংখ্য শিষ্য ও স্তবতিবাদকের! 

মিলের সমালোচনার প্রতিবাদ করিয়া অসংখ্য প্রস্তাব লিখিলেন। 

তাহারা মিলের ষে লকল ভ্রম প্রমাদ দেখাইয়া দিলেন, তাহা সংখ্যায় 

অতি অল্প এবং মূল্যে অতি সামান্য । কিন্ত সংখ্যায় অতি অন্ন ও 

মূল্যে অতি সামান্য হইলেও, মিল. দ্বিতীয় সংস্করণকালে দেই সকল 

ভ্রম প্রমানের সংশোধন করিয়া দিলেন। যাহা হউক সব দিক দেখিলে 
এই সমালোচনায় অনেক কাষ হইয়ছিল বলিতে হইবে। এই সমা'" 

লোচনায় হ্যামিল্টনের দর্শনের দুর্বলাংশ সকল সাধারণ সমক্ষে প্রদ- 
শিঁত হয়; দার্শনিক জগতে তাহার অপ্রতিদ্বন্ছি যশ উপবুক্ত সীমার 



অগঞ্ট কম্ট ও তদ্ভ্তাবিত রতযক্ষবাদ। ১২৯ 

নিবদ্ধ হয়; এবং সাধারণ বিতর্কে পদার্থ ও মন সম্বন্ধে দার্শনিক মত 

সকলের অনিশ্চিততার মীমাংন। হইয়া যায় । 

হ্যামিপ্টনদর্শনের সমালোচনা পরিনমাপ্ত করিয়া! মিল্ অগষ্ট কমটের 

মতাবলীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। নান! কারণে এই গুরুতর ভার 

তাহারই উপর নন্নযস্ত ছিল। যৎকালে মিল. তাহার ন্যায়দর্শনে 
অগষ্ট কম.টের বিষয় প্রথম উল্লেখ করেন, তখন কমটের নাম ফান্সে- 
রও সর্বত্র শ্রত হয় নাই। মিল্ তদীয় ন্যায়দর্শনে কম.টের বিষয় 

উল্লেখ করার পর হইতে, ইংলগ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই কম টের 

পাঠক ও স্ততিবাদক হইয়া উঠিলেন। যৎকালে মিল তাঁহার বিষয় 

প্রথম উল্লেখ করেন, তখন তিনি ইংলগ্ডের চিস্তাশীল ব্যক্তিদিগের ও 

নিকট এতদুর অপরিচিত ছিলেন, যে তদীয় নামের উল্লেখেই তাহার! 

বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মিল্ যখন তাঁহার পুস্তকের ও তদুস্তা- 

বিত মতাবলীর সমালোচনা করেন, তখন এরূপ অবস্থা সম্পূর্ণ পরি- 

বর্তিত হইয়াছিল। এ সময়ে তাহার নাম ইউরোপের প্রায় সর্বত্র, 

এবং তছুত্ভাৰিত মতাঁবলী ইউরোপের প্রায় অনেক স্থলেই পরিব্যাপ্ত 

হুইয়! পড়িয়াছিল | কি শক্র কি মিত্র সকলেই এক বাক্যে তদীয় 

গভীর চিন্তাশীলতার প্রশংস! না করিয়| থাকিতে পারিতেন না॥ তিনি 

যে চিন্তা বিষয়ে উনবিংশ শতাব্বীর অধিনায়ক, তাহ! সকলেই মুক্ত- 

কঠে বলিতে লাগিলেন। যে সকল মন গভীর শিক্ষা ও বলবী 

প্রবণতা দ্বারা পূর্বেই প্রস্তুত হইয়া ছিল; দেই বকল মনই তদীয় গভীর 

চিন্ত। সকলের ধারণায় সক্ষম হইল। স্কিস্ত সেই উৎকৃষ্ট মতগুলির সহিত 

তদীয় কতকগুলি দুষিত মতও সর্বত্র সমাদরে গৃহীত হইতে লাগিল। 

অধিক কি ইংলগ, ফান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের অসাধারণ 

বীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও কম্টের সেই উৎকৃষ্ট মত গুলির সহিত দুষিত 

মত গুলিরও পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। এইজন্য ইহা প্রার্থনীয় হইয়। 

উঠিল যে কোন উপযুক্ত লোক কম টের দূধিত মত গুলি তদীয় উৎকুষ্ট 

মত গুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া! সাঁধারণ সমক্ষে ধারণ করেন। এই 

গুরুতর কার্ধের ভার গ্রহণে ইচ্ছুক ও সমর্থ, মিল ব্যতীত তৎকালে 



১৩০. জন্ ষটয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

ইংলগড আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না। এই জন্যই মিল এই গুরু 
ভার স্বহন্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি “অগস্ট কমট ও তদীয় 
প্রতাক্ষবাদ* এই নাম দিয়! ওয়েষ্ট মিনিষ্টর রিভিউয়ের উপযূ্ণাপরি ছুই 
থণ্ডে ছুইটা সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখেন। এই প্রস্তাবন্ধয় পরে স্বতন্ত্র পুস্ত- 

কারে প্রকাশিত হয়। 

মিলের যে সকল রচনার বিষয় আমরা পূর্ব্ব উল্লেখ করিলাম, ১৮৫৯ 

হইতে ১৮৬৫ থৃষ্টাব পর্য্যন্ত কালের মধ্যে সেই গুলিই ত্দীয় লেখনীর 
প্রধান ফল। এতদ্ব্তীতও তিনি অনেক সাময়িক পত্রে অনেক ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন; কিন্তু পরিরক্ষণের অনুপযুক্ত বলিয়া! 

তিনি সে গুলির আর পুনমুদ্রাঙ্কন করেন নাই। 

১৮৩৫ থৃষ্টাব্ের প্রারস্তে মিল নিমবশ্রেণীস্থ ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে 
তদীয় অর্থনীতি, স্বাধীনতা ও প্রতিনিধিশাসন প্রণালী গ্রস্থত্রয়ের সুলভ 

ুদ্রাঙ্কন করেন। ইহাতে অর্থ সম্বন্ধে তাহাকে বিশেষ ত্যাগ স্বীকার 

করিতে হইল । তিনি যৎসামান্য লাভ রাখিয়! শুদ্ধ ব্যয়মূল্যে তাহার 

পুস্তকগুলির মূল্য নির্ধারণ করিলেন। মুল্যের লঘুকরণে তাহার 
পুস্তক-বিক্রয়ের সংখ্যা অতিশয় বাঁড়িয়৷ গেল। কিন্তু মূল্যের লঘ্বুকরণে 
আয় সম্বন্ধে তাহার যে ক্ষতি হইল, এরূপ অধিক বিক্রয়েও তাহার পুরণ 

হইল না। তথাচ যে যৎসামান্য ক্ষতিপূরণ হইল, তাহাতেই তিনি 
আশ্বাতীত সস্তোষ লাভ করিলেন। 

পার্লিয়ামেন্টীয় জীবন। 
আমরা এক্ষণে মিলের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কে উপনীত হইলাম। 

বীণাপাণি এত দিন তদ্দীয় লেখনীতেই কেবল বিরাজ করিতেছিলেন, 
রসনায় বিকাশ পাইবার কোন ্গুবিধা পান নাই। এক্ষণে শেষ দশায় 

সেই সুবিধা ঘটিল। ১৮৬৫ থৃষ্টাব্ের গ্রীন্মকাঁলে মিল.কে হাউস. অব. 
কমন্সের সভ্য মনোনীত করার প্রস্তাব হইল। 



পালিয়ামেন্টীয় জীবন। ১৩১ 

মিলকে পালিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত করিবার নিমিপ্ত যে এই সর্ব 
প্রথম প্রস্তাব হয় এরূপ নহে। দশ বৎসর পূর্বে তিনি যখন আয়ল'গ্ডের 
ভূমি-বিষয়ক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করেন, তখন মিষ্টার লুকাস এবং 

মিষ্টার ডফি প্রভৃতি আয়লগের সাধারণ দলের অধিনায়কের! তীহা- 
কে আয়ল€্ডের সাধারণ দলের প্রতিনিধি করিয়া হাউস অব্ কমন্সে 

পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তৎকাঁলে মিল্ ইঙিয়! হাউনে 

নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। 

ইপ্ডিয়া হাউসের বর্ম পরিত্যাগের পর মিলের বন্ধু বান্ধবেরা তাহাকে 

পাঁলিয়ামেন্টে আদীন দেখিতে ইচ্ছা! করেন । কিন্তু সে ইচ্ছা যে ফলবতী 

হবে আপাততঃ তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অনেকে মিলের 

মনে একপ প্রতীভি জন্মাইয়। দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, কোন 

ইলেকটরাল সমাজই ৬ তাহার ন্যায় কেন্্র-বহিভূতি-মতাবলম্ী ব্যক্তিকে 

পালিয়ামেন্টের সভ্য মনোনীত করিতে চাহিবেন না| বিশেষতঃ ধাহার 

কোন স্থানীয় সংশ্রব বা লোকপ্রিয়ত! নাই, এবং যিনি মত বিষয়ে কোঁন 

দলের প্রতিনিধি হইতে চাহেন না, বিপুল অর্থ ব্যয় ব্যতীত তাদৃশ লো” 

কের পালিয়ামেন্টের সভ্য মনোনীত হওয়ার সম্ভীবনা অপ্প। কিন্ত 

মিলের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে ধাহারা সাধারণ কার্য ব্রতী হইবেন, 

তাহাদিগের দেই উদ্দেশে এক পয়সাও ব্যয় কর! উচিত নহে। তাহার 

মতে পালি'য়াষেন্টে সত্য মনোনীত করিবার জন্য যে সকল ব্যয় যুক্তিসঙ্গত 

ও অপরিহাঁধ্য, রাজকোষ ঝ৷ স্থানীয় চাদ দ্বারাই সেই সকল সাঁধারণ 

বায়ের নির্বাহ হওয়! উচিত। যদি কোন ইলেক্টরাল্ সমাজ কোন 

বাক্তি-বিশেষকে পালিয়ামেন্টে আপনাদিগের প্রতিনিধি-ন্বরূপ প্রেরণ 

করিতে ইচ্ছা করেন এবং সেই ইচ্ছার সফলতা! সাধনের নিমিন্ত তাঁহারা 

যদি ন্যায়-সঙ্গত ও অপরিহার্য ব্যয়ভূষণ করেন, তাহাতে কোন আপত্তি 
২ শঁঁ্া 

৮:07190081 7০3.__ইংলগে যাহারা পালিয়ামেন্টে নির্দি 

সংখ্যক সভ্য প্রেরণ করার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদিগকে 

ইলেকটরাল. সমাজ কহে। 



১৩২ জন্ ষট,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত | 
উঠিতে পারে না) কিন্ত সেই বায়ের সমস্ত বা আংশিক ভার প্রার্থীর 
বহন করাই মুলতঃ দূষণীয়; কারণ ইহা! এক প্রকার পালিয়ামেণ্টের 
আসন ক্রয় করার সমান। একপ ব্যাপার ঘটিতে দিলে ছুষ্টটা অনিষ্ট 
ঘটিবাঁর সম্ভাবনা । প্রথমতঃ অনেক স্বার্থপর ধনবান. লোক স্বার্থ 

সাধনের জন্য পা্লিয়ামেন্টে প্রবিষ্ট হইতে পারেন । দ্বিতীয়তঃ যে সকল 
সাধু সচ্চরিত্র ও শ্বদেশান্ুরাগী বাক্তি পার্লিয়ামেন্টে নিজ-প্রবেশ-নিমিত্তক 
ব্যয় ভার বহনে অনিচ্ছুক বাঁ অসমর্থ, তাহাদিগকে কার্য্যতঃ পালিয়া- 

মেণ্ট হইতে অপসারিত করায় রাজ্যের গুরুতর ক্ষতি হইবে । 
অর্থব্যয় ব্যতীত যদি পাল/য়ামেন্টে প্রবেশ নিতাপ্তই অসাধা হইয়া 

উঠে, তাহা হইলে স্বদেশের মঙ্গল সাধন করা যাহাদিগের পালি য়ামেন্ট- 

প্রবেশের একমাত্র উদ্দেশ্য, এরূপ শ্বদেশান্ুরাগী ব্যক্তিগণের পক্ষে 

পালিয়ামেন্ট প্রবেশোদ্দেশে ন্যায়সঙ্গত অর্থ ব্যয় কর! নীতিমার্গ 

বিরোধী, মিল এরূপ বলিতেন না। কিন্তু যতক্ষণ ন! তাহার মনে দৃঢ় 

প্রতীতি জন্মিবে যে সেই নিরপেক্ষ স্বদেশান্থুরাগী ব্যক্তিগণ অন্য কোন 

ব্যাপারে নিবিষ্ট না হইয়! পালিয়ামেন্টে প্রবেশ করিলে দেশের অধিকতর 
উপকার করিতে পারিবেন, ততক্ষণ তিনি এ উদ্দেশে " অর্থ ব্যয় করার 

পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন না। নিজপম্বন্ধে তদীয় প্রতীতি সম্পূর্ণ 
প্রতিকূলই ছিল। তিনি জানিতেন যে শুদ্ধ লেখনী পরিচালন করিয়। 

তিনি দেশের যে পরিমাণ উপকার করিতে পারিবেন, পালি'়ামেন্টের 

বেঞ্চে আসীন হইয়া দেশের সে পরিমাণ উপকার সাধন করিতে 

পারিবেন না। এইজন্য তিনি স্থির করিলেন যে, পালিগ্লামেন্ট প্রবেশ 

করিবার নিমিত্ত অর্থব্যয় কর! দূরে থাকুক, তিনি বিনা অর্থব্যয়েও 

ইহাতে প্রবেশ করিবেন ন|। 

কিন্তু শ্রমজীবিশ্রেণী মিল্কে পালি'়ামেন্টে আপনাদিগের প্রতিভূ 
স্বরূপ প্রেরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে এ প্রস্তাব অচিরাৎ রূপাস্তর 

ধারণ করিল। মিল্ পালিয়ামেন্টে প্রবেশ করিবার জন্য কোনও চেষ্টা 
করিতে প্রস্তত ছিলেন না; কারণ তাহার বিশ্বাস ছিল যে পালিপ়ামেণ্টে 

প্রবেশ করা অপেক্ষা লেখনী পরিচালন দ্বারা তিনি দেশের অধিকত্তর 



অমজীবিশ্রেণী কর্তৃক মিলের নির্বাচন। ১৩৩ 
উপকার সাধন কদিতে পারিবেন । সুতরাং পার্িয়ামেপ্ট প্রবেশের অন্ত 
তিনি স্বয়ং কোনও চেষ্টা করিবেন না; কিস্তু যি কোন ইলেকুটরাল্ 
সমাজ তদীয় কেন্ত্র-বহিভূত মত মকল জানিয়াও তাহাকে পার্লামেন্টে 
আপনাদিগের প্রতিনিধি-্বব্ধপ প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, 
তিনি তাহাদিগের অনুরোধ অবহেলা করিতে প্রস্তত ছিলেন না। মিল 
শ্রমজীবিশ্রেণীর ইচ্ছার দৃঢ়ত! পরীক্ষা করিবার নিমিত্, তাহাদিগকে 
সরল ভাবে এই মন্মে এক থানি পত্র লিখেন যে-_পার্লিরামেন্টের সভ্য 
মনোনীত হইবার জন্য তাহার নিজের কোনও ইচ্ছা নাই, সুতরাং 
তজ্জন্য তিনি দ্বারে ঘারে ভ্রমণ করিতে বা কিঞ্িসাত্রও ব্যর করিতে 
প্রস্তত নহেন; আর বিশেষত, তিনি সভ্য মনোনীত হইলেও, ভাহা- 
পিগের স্থানীয় বিষয়ে সময় ও শ্রম ব্যয় করিতে পারিবেন লা । সাধারণ 
রাজনীতি-বিষরে তাহার] বে মঞল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি স্পষ্টাক্ষরে 
দে সকলের উত্তর দিলেন এবং ভোট -সম্বন্ধে স্পষ্টাঙ্গরে নির্দেশ করি- 
লেনযে, তাহার মতে একই নিয়দে পুক্ষষদিগের ন্যায় স্্ীলোকদিগকেও 
পালিগ়ামেণ্টের প্রতিনিধি-প্রেরণ করার অধিকার প্রদান করা উচিভ 

এবং তিনি যদি পার্লিয়ামেন্টের সভ্য মনোনীত হয়েন, তাহ! হইলে, 
তগায় এ বিষয়ে সবিশেষ আন্দোলন করিবেন । ইংলতীয় ইলেক্ট'রাল্ 
নমমাজের নিকট এরপ প্রস্তাব এই সর্ধ গ্রথনে উপস্থিত হয়। এন্সপ 

প্রস্তাব করার পরও যেতিনি শ্রজীবিশ্রেণী কর্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত 
হইলেন, ইহ! অল্প আশ্চর্যের বিষয় নহে । এক জন হ্ুপ্রপিদ্ধ গ্রন্থকার 

বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর স্বরং আপিলেও এমন স্থলে সভ্য মনোনীত হইতে 
পারিতেন কি না সন্দেহ । যাহা হউক, পার্লিয়ামেণ্টে সভ্য মনোনীত- 
করণে পুরুষজাতির নহ্ছিত জ্রীজাতির সমান অধিকার--এই লাধারণ- 
মত-বিরোধী মত প্রকাশ করার প রও,.মিল্ সভ্য মনোনীত হওয়াতে, 

স্ত্রীজাতির অধিকার কিঞ্চিৎ অগ্রমর হইয়া পড়িল এ 

মিল নিজ মত হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হইলেন না, এক কপ- 

দকও ব্যয় করিলেন না, এবং কাস্ারও নিকট গমন করিলেন না, 

তথাপি তিনি শ্রমজীবিশ্রেণী কর্তৃক পার্লিরামেণ্টের লত্য মনোনীত 
৯২ ূ 



হইলেন যে দিন থি সত্য  খলোনীর হেন, ও তাহ এক সপ্তাহ 

পূর্বে তাহারা ভীহাকে ডাকাইয়া পাঠান । ইলেক্টরের! নান! বিষয়ে 
প্রশথ. করিলেন, নানা বিষয়ে. তাঁহার মত জিজ্ঞাস! করিলেন? কিন্তু, 

সকল বিষয়েই তীহার! মিলের নিকট হইতে স্পষ্ট ও অগ্রতিরুদ্ধ উত্তর 
| পাইলেন। কেবল এক বিষয়ে-_অর্থাৎ তাহার র্ম-বিষ়ক মত-সন্বন্ধে- 

তিনি প্রথম হইতেই বলিয়াছিলেন, কোন উত্তর দিবেন না) ইলেকৃ- 

উরেরা ইহাতে তাঁহার গ্রতি বিরক্ত ন! হইয়! বরং প্রসন্নই হুইয়াছিলেন। 
উত্তরের গুণাগুণ যাহাই থাকুক, ধর্ম ভিন্ন নকল-বিষয়েই সরল ও নির্ভীক 
ভাবে উত্তর দেওয়ার, মিল্ ইলেক্টরাল্-সমাজের বিশেষ গ্রীতিভাজন 

হইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ-স্থরূপ একটী-মাত্র উদাহরণ দিলেই, পাঠক- 
গণের প্রতীতি জন্মিবে। পপার্লিযাসেন্টীয় সংস্কার-বিষয়ে কয়েকটী 
চিত্ত!” নামক মিল্রচিত এক খানি পুস্তিকার লিখিত ছিল যে-যদিও 

অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী অপেক্ষা ইংলগ্ডের শ্রমজীবীরা মিথ কথ! 
কহিতে কিঞ্চিৎ লজ্জা বোধ করেন, তথাপি তাহারা সাধারণত 

মিথ্যাবাদী। মিলের ' প্রতিদবন্্রীরা এই কথা গুলি প্রাকার্ডে লিখির! 
ইলেকুটরাল্ লমাজের সম্মুথে ধারণ করেন। এই ইলেক্ট বাল রর 

মমাজ শ্রমজীবিশ্রেণী-গঠিত ছিল ? সুতরাং এ কথা | গুলি তাহাদিগের 

ডা বোঁধ না হওয়ায়, তাহার! মিণ্কে জিজ্ঞীন! করিলেন, তিনি: 

হা! লিখিয়াছেন কিনা । মিল, তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন-_-« বিখি- 

রে ৃ পলিখিয়া ছি” এই শব্দটা থিলের মুখ হইতে উচ্চারিত হইছে 

না হইতেই, গভীর প্রশংসা-ধবমি দেই সভাকে গ্রতিধ্বনিত করিল। 

শ্রমন্্ীবিশ্রেণী এত দিন পর্্ত্ত পার্লিয়ামেন্টে যত গ্রাতিনিধি পাঠাইয়া- 

ছিলেন, তাহাদিগের কেহই কখন তাহাদিগের প্রশ্নের অপ্রীতিকর উত্তর 

দিতে মাহম করেন নাই; সকলেই তাহাদিগ্ের মনের কথা গোপন 

ৃ করিয়া, ইপেক্টরাল্সমাজের তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত অপ্ররুত কথ! বলি- 
ঘাছেন্। যাহাতে, ইলেকুটরান্-মমাজ বিরক্ত বা অসন্ধষ্ট হইতে পারেন, 

স্বখা, মাহ পুর্বক কেহই বলেন নাই।  ইলেক্টরাল্-দমা 
ন যেছুপ উত্তর শুনিয়া! আমিতেছিতেন, আজ তাহার বিপরীত 



 শরমজীবিপ্রেনী কর্তৃক মিলের িরবাচন।! 1. 

উর ভরীদিবেদ | ইহাতে তাহারা 'আপনাদিগকে অবমানিত মং মনে 

করিলেন না। তাহারা একেবারেই বুঝিতে পারিলেন, এরূপ নির্ভীক ও: 

সত্যপ্রিয লোকই তীহাদিগের বিশ্বাদ- পাত্র হইবার প্রকৃত যোগ্য দ 

 শ্রমজীবীরা সকল বিষয়েই পূর্ণ সরলতা ভাল বাসিতেন।; এই পি ্ 

থাঞিলে, সচশ্র অপরাধ তানথাদিগের নিক্ষট মার্জনীয় হইত। .. 

মিলের এই ছুঃমাহধিক উত্তর শ্রবণ করিয়! মিষ্টার ওড গ্রার নামক ঁৃ 

এক জন শ্রমন্ীবী উঠির! বলিলেন যে, শ্রমজীবিশ্রেণী ইচ্ছা করেন ন! 
যে» তাহাদিগের প্রক্কৃত দৌষ তাহাঁদিগের নিকট হইতে গোপন কর! 

হয়। তীহার। বন্ধু চান, স্ততিবাদক চাঁন ন!। যদি কেহ প্রকৃত 

প্রস্তাবে বিশ্বান করেন- শ্রমজীবিশ্রেণীতে কোন দোষ বিদ্যগান 
আছে, ও সেই দোষের অচিরাৎ সংশোধন আবশ্যক এবং তদনুপারে 
তিনি তাহাদিগকে তদ্দিষয়ে বিদি করেন, তাহ! হইলে শ্রমজীবিশ্রেণী 

তাহার উপর বিরক্ত ন! হইয়া, তাহার নিকট গুরুতর খণে আবদ্ধ 

পাঁকিবেন। অভাস্থ সকলেই অন্তরের সহিত ওড্গরারের এই কথার 
অনুমোদন করিলেন। 

মিল, যদি সভ্য মনোনীত ন। হইতেন, তথাপি তাহার আক্ষেপের 

কোন বিষয় ছিল না। কারণ, এই ঘটনায় দেশের অদংখ্য লোকের 

সহিত তীহ্থার পরিচর হইল। ইহাতে শুদ্ধ যে তাহার ভুয়োদর্শন পরি- 

বন্ধিত্ হইল, এরূপ নহে) ইান্তে তাহার রাজনৈতিক মত সকল 

বিস্তুত-রূপে প্রচারিত হইল, এবং যে যে স্থানে পর্বে তীঁহার নামও, ৃ 

শ্রুত হয় নাই, নেই সেই স্থানে তিনি বিশেষ-রূপে পরিচিত হওয়ার, 

তাহার পাঠক- “সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং তাহার রচন র্ ূ 

 প্রভাবও অধিকতর: অনুভূত হইতে লাগিল। পার্লিযামেপ্টের যে এ 

অধিবেশনে ধরিফরম বিল রাজবিধিতে পরিণত হয়, মেই- ভিন, ৃ 

 ব্লেশনেই সিল পার্মিরামেপ্টের বত্য ছিলেন । এই নমযে পার্ধিয়া- 

মেক্টেই মিলের চিন্তার একমাত্র বিষ ছিল 1 মিল: প্রানই রা 

.. মেন্টে কৃত করিতেন। এই বতুতা বকল তিনি কখন কখন লিসা 
রা ল্ই্য়া ফাইতেন, নেক মস মুখে খই কিতেন। / পানিরামেন্টের 



১৩৬ জন্ টা & মিলের 

কার্যা-প্রণালীর ষংশবে আদিবার বলের কট প্রধান নিয়ম ডিল ] 

অপরের দ্বারা যে নকল বিষয় নুযম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল, সে সকগ 

বিষয় ভাঁহার পরি্তম হইলেও; তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করা অনাব- 

স্টক বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু যে সকল বিষয়ে লিবারেল্ মতা- 

লঙ্বী ব্যক্তিরাও তাহার মহিত ভিন্ন মত ব৷ উদ্দাদীন, সেই সকল বিষয় 

সমর্থনের নিমিত্তই তিনি বন্ধ পরিকর হইতেন । এই মময় প্রাথদণ্ডের 

বিরুদ্ধে পার্লিয়ামেন্টে ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়, মিল, প্রাণপণে 

তাহার পক্ষ সমর্থন করেন। পার্লিয়ামেনে স্ত্রীজাতির প্রতিনিধি প্রেরণ 

ও -ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব-বিষয়ে তিনি যে মত প্রকাশ করেন, তাহা 

তৎকালে পার্লিন্নামেন্টের সভ্যগণ কর্তৃক ত্বাহার নিজের খেয়াল বলিয়া 

বিবেচিত হয় । কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টের সত্যগণ অচিরাঁৎ জানিতে পারেন 

যে, স্ত্রীজাঁতির প্রতিনিধি-প্রেরপ-গ্রস্তাব তাঁহার খেয়াল-মাত্র নহে। 

কারণ, মিল পার্লিয়ামেন্টে এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেই, রাজের 

চতুর্দিক্ হইতে, তাহার প্রস্তাবের অন্কুমোদন-স্থচক প্রতিধ্বনি আমিতে' 

লাগিল? সুতরাং এ প্রস্তাব যে সময়োপযোগী, তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রমাণী- 

রুত হুইল । মিল যে বিষয় শুদ্ধ নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য বূলিয়। 

, নি্স্বার্থ ভাঁবে অবলম্বন ক্রিয়াছিলেন, তাহ! তাহার স্বার্থ-পিদ্ধিতে 

পরিণত হইল। তিনি ভাবিরাছিলেন, এ প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া 

তিনি যে শুদ্ধ পার্পিযামেন্টেরই বিরাগ-ভাজন হইবেন, তা! নভে, 

দেশের দমস্ত লোকের উপহাসের পাত্র হুইবেন। এরূপ জানিয়াও 

তিনি শুদ্ধ কর্তবযারুরোধে র প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে বাঁধা হইষা- 

ছিলেন । সৌভাগ্যক্রমে এই প্রস্তাবে তিনি দেশের লোকের অপ্রিয় 
না হা, অধিকতর প্রিয় হই] উঠিলেন। ই ইংলগডের সমাজের 

 চিরকতজ্ঞতার পাত্র হইলেন। 
ধু 'রাঁফধানীর সভ্য বলিয়া, জার উপর আর একটা গুরুতর কর্তা 

২ য় নাস্ত হইয়াছিল; রাজধানীতে মিউনিনিপাল্-শাসন-প্রণালী প্রতি" 
: ফাধিত করিবার জন্য ভাহাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল; কিন্ত 
এই বয়ে হ | স্অ্ কমক্দের এত ছু জানীনক ছিল যে, ভি এক 



বিষয়ে তিনি পার্ল রসের উহিরেও অনেক সাহায্য পাইছি ল 
এক দল কণুঠ বুদ্ধিমান্ লোক বাহির হইতে নান। প্রকারে তীঙ্ছার 
মাহাব্য করিত হছিলেন।, তাহারা পার্লিরামেন্টেম্ব বাহিরে এ বিষয়ে 
ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত করিক্তেছিলেন। অধিক কি, ব বলিতে | 

গেলে, এ প্রস্তাবের মূল তীঠারাই | তাহারাই ইহার পাগুলেখ্য প্রস্তুত 
করিয়া গিলের হস্তে সমর্পণ করেন। ধিল্কে কেবল সেই পাঙুলেখ্য 
পালিয়ামেন্ট-নকাশে উপনীত্ত করিতে, এবং যত ক্ষণ সেই পাঙুলেদ্য 
হাউস্-নি্দিষ্ট কমিটির নিকট ছিল, তত ক্ষণ তাহার পক্ষ- সমর্থন 
করিতে হইরাছিল-মাত্র। অবশেষে ১৮৭৯ খুষ্টান্দে এই পাগুলেখ্য 
যে বিতিন্ন আকারে রাজবিধিতে পরিণত হয়, তাহার কারণ_-এই 
আন্দোলন । বে মকল বিষয়ে এক দিকে সাধারণ হিত্ত এবং এক 

দিকে ব্যক্তিগত বা ধাল্জদারিক হিতের পরস্পর সংঘর্ষ উখিত হর, 
. দে দকল বিষয় কিছু দিন এইরূপই ববস্থব অবস্থায় থাকে ; পরিশেষে 
গাপারণ হিতেরই জয় লাভ হয়। 

তৎকালে অগ্রগত লিবারালিজম্ পার্লিঘেন্টে অতিশয় উপহাদের 

বিষয় ছিল, এই জন্য প্রধান প্রধান লিবারেল্-মতাবলম্বী হাউনের 

মভ্যেরাও এই মতের মনর্থনে অগ্রসর হইতে সাহন করিতেন দা। 

পৃর্ধেই উক্ত হইয়াছে, পাল্লিযামেন্টে যে কাধ্য অপরের দ্বারা সংসাধিত | 
হইবার নহে, ভাহাতেই হস্তক্ষেপ করা মিলের নিয়ন ছিল। নেই 

নিয়মের বশবন্তী হইয়া, তিনি অগ্রগত [িবারালিজম্ মতের সমর্থনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। এই জন্যই এক জন মাইরিন্ সভ্য কর্তৃক আগর্গের 

স্বাপক্ষ্যে যে সকল পরিবর্তন প্রস্তাবিত হয়, মিল সে সকলের পক্ষ 

সমর্থন করিলেন। বিখ্যাত বাগিক গিষ্ার রাইট িষ্টার ম্যাক্ল: নত 
দিষ্টার পটার্ এবং মিষ্টার হাঁড.ফীল্ড এই চারি জনভিন্ পািয়ামেন্ট 
আর কোন সত্যই তাহা অনুদরণ করিতে, সাহদ রেন নাই, 1. 

| আয়লও: “হেবিয়স্ কর্পস্” ব্ধি ক্ছি দিনের জন্য রষ্ষিত হয়; / মেই 

নির্সিষ্ট সময়ের অবসান হইলে, আয়র্লগর শক্ররা, আরও, কিছু দিন 



১৩৮ 

তাহ স্থগিত রাখিবার জন্য প্রস্তাব করেন? মিল এই প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তা করেন। এই উপলক্ষে তি উনি আয়রনের 

প্রি ইংলপ্ডের অধিচার ও আয়র্লণ্ডে ইংরাজ- প্রবর্তিত শাসনপ্রণাপীর 

দোষ সকল স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করেন । কিন্ত তৎকালে ফেনীয়ান্দিগের 

প্রতি ইংলগডের জনসাধারণের ফ্লাগ এত দূর প্রবল ছিল যে, ফেনী- 
য়ানেরা ইংলগ্ডের যে-সকল অবিচার ও অত্যাচারের উপর ভীষণ 

আক্রমণ করিয়াছিলেনঃ দে সকলের উপর আক্রমণ করা অর ফেননী- 

য়ানদিগের উৎদাহ-বর্ধন করা, সমান বলিঞ্া। বিবেচিত হইত এই 

জন্য মিলের প্রস্তাবে কেহই কর্ণপাত করিলেন ন]। মিলের বন্ধু বান্ধ- 

বের] তাহাকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে ৰলেন। মিলও তীহ্থাদিগের 

উপদেশের লারগর্ভতা বুঝিলেন এবং 'রিফরম্ বিলের সাধারণ তক 

বিতর্কের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তাহার গ্রতি্বন্দীরা 

তাহার তুষ্টাস্তাব দেখিয়। মনে করিলেন, মিল, পরাভূতি হইয়াছেন। 

সুতরাং তাহার জন্য তীহাদিগের আর উদ্ধিপ্ন হইতে হইবে না| তা- 
হার মিলের এই বক্পিত'পরা তব লইন্া, তাহাকে লক্ষ্য করিয়৷ অনেক 

রহস্য বিদ্রপ করিতে লাগিলেন কিন্তু এই রহধ্য বিদ্রপেই মিলের 
পরিণাম শুভকর হইয় উঠিল। ধাহছারা আয়র্লগু-বিষরে পুর্বে মম্পূর্ণ 

উদ্দানীন ছিলেন, মিল, অন্যায়-রূপে অবমাণিত হইতেছেন দেখিয়া, 

তাহারাও নিল্- কর্তৃক প্রস্তাবিত বিষয়ের গ্রতি সহানুভূতি দেখাইতে 

লাগিলেন। এই জন্য 'রিফরম্ বিলের, আলোচনার দময় মিল্ যখন 

দ্বিতীয় বার আয়র্লগ্ডর স্থাপুক্ষ্যে বজ্তুতা করিলেন, তখন তাহার 

বক্তৃতা অধিকতর মমাদৃত হইল।, পার্লির়ামেন্টে তাহার সম্মান 

ক্রমেই বাড়িতে লাগিল) ক্রমেই তাহার প্রোত-বর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি 

ও পাইতে লাগিল | তিনি জাতীয় খণের পরিশোধের স্বাপক্ষ্যে যে ব্ত-ত1 

করেন, এবং টোরি অধিনায়কদিগের প্রতি যে সোৎপ্রাসোক্তি প্রয়োগ 
রে করেল তাহাতে পা্িয়ামেন্ট তাহার প্রতিষ্ঠা অধিকতর পরিরদ্ধিত, 

হয় ভিনি তদীয় প্রতিনিধি-শানন-প্রধালী গ্রস্থের কোন স্থানে 
্ স্থিতিশলদিগকে " বু্ধিশৃন্য দল” বয় নির্দেশ করিঘাছিলেন। তাহারা 



এই বিষ লইয়া, তাহার প্রতি ভীষণ আক্রমণ করেন। কিন্ত তাহাতে 
মিলের কোন অপকার. না! হইয়া, -তাঁহাদিগেরই সবিশেষ অপকার 

হইল। এই আন্দোলনে এখন হইতে সকলেই তাহাদিগের নামের 
নহিত “বুদ্ধিশূন্য দল” এই পরিচায়ক বিশেষণ মংযোজিত করিতে 
লাগিল।' যাহ! হউক, প্ততীহার কথাতে কেহই কর্ণপাত করিবেন 
না” পার্পিয়ামেপ্ট প্রবেশের সময় মিলের মনে যে এই রূপ ভয় সঞ্চারিত 
হয়, সে ভয় এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইল। তিনি কোন বিষয় 

বলিতে আরম্ত করিলে, এখন আ'র শ্রোতৃ-সংখ্যার অভাব থাকিত না। 
তথাপি তিনি তদীয় নির্দিষ্ট নিয়মের বশবর্ভী হইয়া,পরিমিত-ভাষী হুই- 

লেন | যে বিষয়ে বিশেষরূপে বক্তা প্রয়োজনীয়, দেই বিষয়েই তিনি 

বাক্য-ব্যয় করিতে লাগিলেন ; এবং ধাহা অন্য দ্বারাও সম্পন্ন হইবার 

সম্ভাবনা, তাহ হইতে সর্ধথা বিরত থাকিতে লাগিলেন | পার্লিয়া- 

মেন্টের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিনেশনের সমর তিনি যত গুলি বক্তৃতা 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আরর্লও, শ্রমজীবি শ্রেণী, এবং মিষ্টার ডিজ্রে- 

লীর রিফরম্ বিল্-বিষয়ক বক্ততা-ত্রয়ই সর্বোৎকৃষ্ট । 

আয়লগু ও শ্রমীবিশ্রেণী বিষয়ক প্রস্তাব-দ্বয় তাহার হৃদয়ের 

অতি প্রিয় বস্ত ছিল? তিনি গ্ল্যাড &্টোনের রিফরম্ বিল্ উপলক্ষ করিয়া 

শ্রমজীবি-শ্রেণীর পার্লিয়ামেপ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ-বিষয়ে এক উৎকৃষ্ট 

বন্ততা করেন। ইহার অব্যবহিত পরে, লর্ড রনেলের মন্ত্িত্বপদ পরি- 

ত্যাগ এবং টোরি গবর্ণমেন্টের গস্তিত্ব পদে অধিরোহণের পর, শ্রমজীবি- 

শ্রেণী কর্তৃক হাইড. পার্কে একটা সাপারণ যভা। আহৃহ হয়। পুলিস্- 

কর্মচীরীরা সমবেত ব্যন্ছি ক্রদিগের গতিরোধ করায়, তাস্থারা রেল্ ভাঙ্গিয়! 

পার্কের ভিতর প্রবেশ করে। মিষ্টার বীল্স্ এবং শ্রমজী বীর্দিগের অধিনা- 

য়কের! পুলিষের প্রতিরোধে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্ত 

অধিকাংশই তথা হইতে যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহাতে পুলিসের 

সহিত তীহাদদিগের ঘোরতর বিবাদ বাধিয়। উঠিল। অনেকগুলি নিরীহ 

ব্যক্কি পুলিস কর্তৃক, অপমানিত হইলেন । এই ঘটনায় শ্রমজীবিশ্রেণীর ্  

ক্রোধের মার পরিদীম] রহিল না। তাঁহারা দ্বিতীয় তার পার্কে সভা 



১৪৭, জন্ যার মিলের জীবনরৃনত। 

আহ্বানের সন্কল্প করিলেন এবং অনেকেই দশক নিত স্বীকৃত 

হইলেন। গবর্ণমেন্ট ও এই মংবাদ পাইয়া এই উদ্যন-নিবারাণের জন্য 

সৈনিক-সজ্জা আরম্ত করিলেন । এই সংঘর্ষের পরিণাম, অতি ভয়ঙ্কর 

বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। এই ভয়ঙ্কর পরিণাম-নিবারণের জন্য 

মিলের বলবতী চেষ্টা ফলবী হইল। দিল, পালিরাসেন্টে শ্রমজীবি- 

_ শণীর পক্ষ সমর্থন করিলেন এবং গবর্ণঞে টের বাবহার নিন্দনীয় বলিয়া 

নির্দেশ করিলেন। এদিকে শ্রণজীবিশ্রেণীকে বলিলেন, তাহারা হাইড. 

পার্কে নভা আহ্বানের প্রস্তাব পরিত্যাগ করুন্। তাহাকে, বীলস, 
কর্ণেল ডিকেন্ন প্রভৃতি অধিনায়কদিগকে __-এ প্রস্তাবে সম্মত করিক্ে 

চে করিতে হয় নাই।কারণ তাহার! প্রথম হইতেই ইহাতে ক্ষান্ত হইরা- 
ছিলেন, এবং আর সকলকেও ক্ষান্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে- 

ছিলেন। ভথাপি শ্রনজীবিশ্রেী তাহাদিগের প্রথম নঙ্কল্প হইতে কিছুতেই 

বিচলিত হইলেন না। শিল্ অবশেবে এক উপ/য় অবলম্বন করিলেন । 

তিনি বলিলেন, হাইড পাকেছ্বি ভীর বার সভ। নন্নিবেশিত করিতে গেলে 

নিশ্চয়ই নৈনিক দলের সহিত সংঘর্ষ উথিত হইবে; এই সংঘর্ষ ছুই অব- 

শ্যায় মাত্র ক্ষমণীর হইতে পারে; প্রথমত, ষদ্দি কাধ্যশ্বোত এরূপ অব- 

স্থায় আনীত হইয়। থাকে যে,আ কনম্মিক বিপ্লব প্রার্থনীয়,-_দ্বিতীয়ত, যদি 

তাহারা আপনাদিগকে সেই বিপ্লব সংসাধন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে 

করেন। শ্রমজীবিশ্রেণী এই প্রশ্নে নীরব হইলেন। আকন্মিক বিপ্লব 
প্রার্থনীর, বা তাহার! ততৎ্দম্পাদনে সনর্থ_-এ কথা তাহারা, বলিতে 
পারলেন না) সুতরাং অনেক তক বিতকের পর, তাহার মিলের 

প্রস্তাবে সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন। মিল্ এই সমাচার মন্ত্রিবর 
ওয়।ল্পোলের কর্ণগোচর করিলেন । এই সংবাদ-শ্রথণে ওয়াল্পোলের 

মস্তক হইতে বেন গুরুতর ভার অপনীত হইল এবং মিলের প্রতি 
তাহার কৃতজ্ঞতার আর ইরস্তা রাহিল না 

শ্রমজীবীরা “হাইড, পার্ক '-বিষয়ে হতাশ হইয়। অবশেষে “এগ্রিকল্- 

চ্রল হলে সভা আহ্বান করাস্থির করিলেন । তাহারা মিল্কে তরাহা- 

বিগের দার উপস্থিত থফচিতে « এবং বু না করিতে অহরোধ করেন। 

8 



আয়র্লও, শ্রমজীবিশ্রেণী ও রিফরম্ বিল্। ১৪১ 

তাহারা মিলের অনুরোধ রাখিয়াছেন ; স্থতরাং খিল্ তাহদিগের 

অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না। পার্লিয়ামেন্টে এবং এই 

নকল সভায় বক্তুতা করিবার মমর,মিল্ সবিশেষ উত্তেজিত হইয়া পড়েন 

এবং আত্মসংযম ভুলিয়া যাঁন_টোরি লেখকেরা মিলের উপর এই 

বলিয়া গালি বর্ষণ করিয়াছিলেন । কিন্ত টোরি দলের জ্জানা উচিত ছিল 

যে, মিলের বক্তুতার উত্তেজনী শক্তি ব্যতীত তাহারা পৃর্ববোত্ত ভয়ঙ্কর 

বিপৎপাতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেন না| সে সময় মিল, গ্লাডষ্টোন্ 

এবং ব্রাইট _-এই তিন জন ভিন্ন আর কেহ শ্রমজীবীদিগকে দেই ভীষ? 

সংঘর্ষ হইতে বিরত করিতে পারিতেন না । কিন্তু ব্রাইট তৎকালে 

নগরে উপস্থিত ছিলেন ন1 এবং গ্লাড ষ্টোন কোনবিশেষ কারণে ইহাতে 

হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্চক ছিলেন ? সুতরাং এক মাত মিল্ ব্যতীত 

টোরিদিগকে সেই বিপদ্হইতে রক্ষা করিবার আর কেহ ছিলেন না। 

কিছু দিন পরে শ্রমজ্গীবিশ্রেণীর অভুথানের গ্াতিশোধ লইবাঁর জন্য 

টোরিগবর্ণমেপ্ট পার্কে সাধারণ সভ1 আহ্বান-নিষেদক এক বিল্ আব- 

তারিত করিলেন । মিল্ শুদ্ধ স্বয়ং এই বিলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়শান 

হুইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন, এরূপ নহে ;.তিনি অনেক গুলি অগ্রগ 

লিবারেল কে ইহার বিরোধী করিয়া তুলিলেন এবং আপনি তাহ।দিগের 

অধিনায়ক হইরা কার্য করিতে লাগিলেন । তাহাদিগের সমবেত যন্ত্রে 

বিল পরাভূত্ত হইল। টোরিরা এ বিয়ে আর দ্বিতীয় বার হস্তক্ষেপ 

করিতে নাহস করিলেন না | 

মিল, আয়ল'ও-বিষয়ে সবিশেষ মনোধোগ প্রদর্শন করা ধর্ম বলিয়। 

মনে করিতেন । পালিামেন্টীয় সভাদিগের যে দল মন্তিবর জর্ড ডর্বার 

নিকট ফেণীয় বিদ্রোহী সেনাপতি বর্কের জীবন ভিক্ষা করিতে 

যান, তিনি তাহাদিগের সর্ন-গ্রধান ছিলেন। এই দলের অধিনায়কের! 

১৮৬৮ খৃষ্টানদের পালি ক্লামেপ্টের অধিবেশনের সময় আক্লগ্ডের চর্চ- 

বিষয়ক প্রশ্ন একপ পারদ শতার মহিত করায়ত্ত করেন যে, মিল. কে 

এ বিষন্কে শুদ্ধ তাহাদিগের স্বপক্ষতা অবলম্বন ভিন্ন আরকিছুই করিছ্ে 

হয় নাই। ১৮৬৬ খুষ্টাবে লর্ড রমেলের মন্তিত্ব-কাঁলে 'নায়লগডের ভূমি- 



১৪২... জন্ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন্ত 

সংস্কার-বিষয়ে যেবিল্ প্রস্তাবিত হয়, তছুপলক্ষে নিল একটা উৎকৃষ্ট 

বক্তৃতা করেন. তৎকালে ভূমি-বিধয়ে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। 

এই কুসংস্কার বশত সেই বিল, প্রত্যাখ্যাত, হয়। : ১৮৬৮ ৃ ষ্টান্ধে লর্ড 

ডর্বীর মন্তরিত্ব-কালে পুনরায়. সেইরূপ আর একটা বিল অবন্তায়িত হয়। 
ও বিলটাও গ্রথম বিল.টীরন্যায় দ্বিতীর বার মাত্র পাঠনার পর, প্রত্যা- 

খ্যাত হয়। ইত্যবসরে আইরিষ প্রজাদিগের মনের অবস্থা দিন দিন 

ব্রিটিষ গবর্ণসেন্টের প্রতি বিষাক্ত হইয়া] উঠিল। তাহারা আর এক্ষণে 

অল্পে সন্তষ্ট হইতে চাহিলেন না । ইংলও্ড হুইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন 

ভওয়াই তাহাদিগের এক-মাত্র প্রার্থনা এবং এক-মাত্র ইচ্ছা হইয়া 

উঠিল। ধাহাদিগের চক্ষু ছিল, তাহারা দেখিলেন--কি রাজনৈতিক, 
কি'সামাজিক সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ সংস্কার ব্যতীত আযললগুকে আর 

শীস্ত করিবার উপায়ান্তর নাই । মিল, দেখিলেন, এই ভয়ঙ্কর বিপদের 
সময় তিনি নীরব থাকিলে, অধিকতর অনিষ্টের সম্ভীবনা | এই ভাবিয়! 

তিনি লেখনী ধারণ করিলেন; এবং “ইংলগ্ড ও আরর্লগ” নামক 

একটা প্রস্তাব লিখিয়ী, ১৮৬৮ খুষ্টাব্দের পালিয়ামেণ্টীয় অধিবেশনের 

অব্যবহিত পুর্বে এক খানি ক্ষুদ্র পত্রিকাকাঁরে গ্রাকাশিত করেন । এই 

প্রস্তাবে এক দিকে আযলগুকে বিশেষ যুক্তি গদর্শন পূর্বক প্রতিপন্ন 

করা হইল? ইংলগু হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া, তাঁহার পক্ষে শুভকর নয়; 

এবং অন্য দ্রিকে পালিয়ামেপ্টকে' বিশেষ অনুরোধ করা হইল, যেন 

আয়লগের ভূমি-বিষয়ক ও অন্যান্য প্রশ্নের অচিরাৎ, ন্মীমাংদ! করা 

হয়| এই পত্রিকায় তিনি আয়ল/গের প্রজাদ্দিগকে নির্দিষ্ট করে ভূমিতে 

স্থারী ম্বত্ব-গ্রাদীনের এবং কোন্ কোন্ ভূমির উপর কিরূপ কর নির্দিষ্ট 

হওয়া উচিন্ত, তন্লির্য়ার্থ গবর্ণমেন্ট-কর্তৃক আসেসর নিয়োগের ্রস্তাব 

করেন। ্ 

॥ মিলের প্রস্তাব আরও ভিন্ন আর কুতবাপি আদুত হইল না। ইহা! 

যে ইংল্ডে আদৃত হইবে, মিল, মে আশাও করেন নাই। তিনি যে 

সকল মংস্কারের, প্রস্তাব করিয়াছিলেন, দেই সকল সংস্কার অনুষ্ঠিত ন! 

হইগে, আয়ে যে শাস্তি নংস্কাপিত হইবে না-তিনি তাহ! অনন্দিগ্ধ 



বিশ্রেণী ও রিফরম্ বিল। ১৪৩ 

রূপে জানিতেন। এই জন্যই তিনি এ স্থলে কিছু না বলিয়া, নীরব 
থাক। পাপ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । আর বিশেষত্ত ছিনি জানিতেন 
যে, পূর্ণ আদর্শ মন্মুখে ধারণ করিলে, লোকে তত দূর অগ্রসর হইস্বে 
না পারুক, অন্তত মধ্য স্থল পধ্যন্তও গমন করিবে । মিলের এই পত্রিকা 
প্রচারিত না হইলে, গ্লাডষ্টানের আইরিষ্ বিল, কখনই পার্বিমেন্টে 
অনুমোদিত হইতে পারিত ন!। আয়র্লগ্ের ঘটন| এত গুকুতর আকার 
ধারণ করিয়াছে যে, অচিরাৎ গুরুতর সংস্কার সম্পাদিত না হইলে, ভয়- 
স্কর অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা! এবং সেই সংস্কার-মংঘাধনের জ্বন্ত কতক" 
গুলি সন্ত্রস্ত লোক দলবদ্ধ হইয়াছেন-__ইংলঙের প্রজাদিগের মনে এরূপ 
গ্রতীতি জন্িয়াছে না জানিলে, গ্লাড়্টোনের আইরিষ, বিল্ পাপিয়া- 
মেণ্টে অবারিত হইয়াই প্রত্যাখ্যাত হই । ক্রিটিষ প্রজানাধা” 
রণের, অন্তত উচ্চ এবং মধ্য শ্রেণীর, এই একটা প্রক্কতিগত ধর্ম 
দে-কোন একটী পরিবর্তনের অনুমোদন করিতে হইলে, তাহারা 

অগ্রে জানিতে চান, নেই পরিবর্তনটী মাধ্যমিক কি না। তাহার! 

পরিবর্তনের প্রস্তাব-মাত্রকেই প্রথমে চরম ও সমাজদ্রোহী বলিয়া! মনে 

করেন। কিন্তু যখন এমন ছুইটী পরিবর্তন প্রস্তাবিত হয়, যাহার একটা 

অন্যটী অপেক্ষা অধিকতর অগ্রগত, তখন তাঁহারা গ্রথমোক্তটাকে চরম ও 

মমাজদ্রোহী বলিয়। প্রত্যাখ্যান করিয়া, শেষোক্তটাকে মাধ্যমিক বলিয়! 
অবলম্বন করেন। এখানেও ঠিক সেইকঈ্প ঘটিল। মিলের প্রস্তাবটী 

চরম বলিয়া পরিত্যক্ত হইল বটে, কিন্তু গ্লাডষ্টোনের প্রস্তাব অপেক্ষা- 

কৃত মাধ্যমিক বলিয়া অবলম্থি'ত হইল। মিলের প্রস্তাব অগ্রে প্রস্তাবিত 

না হইলে, গ্লীড ষ্টোনের বিল.ও চরম বলিয়া! পরিত্যক্ত হইত |. 

আয়র্লগু-বিষয়ে মিলের যে পাত্রকা প্রচারিত হয়, তাহাতে লিখিত 
ছিল-_-গবর্ণমেণ্ট, নির্দিষ্ট করে ভূমির উপর প্রজাদিগের চিরস্থারী সু 

সংস্থাপিত করিবেন। ইহাতে যদি ভূম্যধিকারীর। অসন্ধষ্ট হন, তাহ! 

হইলে, তীহারা ইচ্ছা করিলে, গবর্ণমেন্টের নিকট উচিত মূল্যে তাহা 
দিগের ভূমি সম্পত্তি.বিক্রয় করিতে পারেন) অথবা ইচ্ছা করিলে, তাহার! 

গ্রজাদিগের সহিত পূর্বোক্ত বন্বন্ধে ভূমিমম্পত্তি রক্ষা করিতে পারেন৷ 



১8৪ জন্ ঝুুয়ার্ট যিলের জীবনবৃত্ত। | 

মিল জানিতেন-_ভূম্যধিকারীরা এক্প নির্দিষ্ট নিয়মেও, তীহাদিগের 
ভূমি-মম্পত্তি রক্ষা করিবেন, তথাপি গবর্ণমেন্টের মশোহারাভোগী হই- 

বেন ন!। কিন্তু লৌকে মিলের প্রস্তাবের মর্ম বুঝিয়াও, বুঝিলেন না। « 

তাঁহার! মিলের প্রস্তাবের মর্ম বিভিন্ন অর্থে গ্রন্থ ও গ্রচার করিলেন । 
তাহারা একরপ রটন1 করিলেন--মিল্, গবর্ণমেন্টকে আয়র্লগের সমস্ত 

সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইয়া এক-মাত্র ভূম্যধিকারী হইতে উপদেশ 
দিতেছেন । মিল, মিষ্টার মাগায়ারের প্রস্তাব ও মিষ্টার ফর্টেস্কর্ বিল-. 

উপলক্ষে পূর্বোক্ত ভ্রম-সংশোধনার্৫থ দুইটা বক্ত.তা করেন। এই ধক্ততা- 

হয় মিলের গন্থমতিক্রমে আয়লণ্ডে প্রকাশিত হয়। 

এই সময় আর একটা গুরুতর কর্তব্য-ভার মিলের মন্তকে ন্যস্ত 

হয়। এই সময় জামেকার ব্রিটিষ্ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুর্থান 

হয়। এই অভ্যুথান ইংলগের অবিচার দ্বারা প্রথমে উত্তেক্জত হঈরা, 
অবশেষে ভয়ে ও ক্রোধে বিদ্রোহে পরিণত হয়| এই সুত্রে জাগেকার 

অসংখ্য নির্দোষী লোকের জীবন * কোর্টস্ দার্সেলের' আদেশে নৃশংম 
সৈনিক পুরুষ দ্বারা নির্দয়-বূপে হত হয়। বিদ্রোহ নিবারিত হইলেও, 

অনেক দিন পধ্যন্ত এই 'কোর্টস্ মার্সেল; উপবিষ্ট থাকে । অসি নিষ্বো- 
শিত ও বন্দুকাদি নির্মম ্র-মুখ হইলে, যে সকল ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল কাও 

ঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা, এ ক্ষেত্রে মে নমস্তই ঘটিরাছিল। লোকের 
প্রাণ, মান কিছুই নিরাপদ ছিল না। যেব্যক্তি নম্পর্তি-বিহীন অথচ 

মন্দেহ-পাত্র, দে শাণিত অসির খরধারায় বা বন্দুক-মুখে পতিত হুইল। 

বাল-বনিত। বেত্রাস্ছত হুইল । অত্যাচারের আর সীম] পরিশীমা রহিল 

না। ইংলগ্ডের ষে সকল লোক এত দ্বিন নিগ্রো দাসত্বের লমর্থন 

করিয়া আমিতেছিল, তাহারাই এই ঘাতুকদিগের নৃশংস কর্মকাণ্ডের 

পক্ষ সমর্থন করিতে লাগ্সিল। মিল দেখিলেন, এরূপ ঘটন! বিনা দণ্ডে 
, যাইতে দিলে, ইংলগ্ডের বিপুল যশে একটী গভীর কলঙ্করেখা পতিত 

হইবে । এই জন্য তিনি পার্লিক্ামেন্টের অভ্যন্তরে ও বাহিরে এই 

বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন উতবাপিত করিলেন। এই আন্দোলন উথা- 

পিত করার পর, কোন কাধ্যবশত তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে হয়। 



জামেকাবিদ্রোহ | ১৪৫ 

তিনি তথা হইতে শুনিলেন ষে জামেকার শ্বাপক্ষ্যে কতকগুলি ভদ্র- 
লোক দলবদ্ধ হইয়াছেন; জামেকার বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করি 

বার নিমিত্ত ও তৎপক্ষে যাহা কর্তব্য তদনুষ্ঠানের নিমিত্ত স্তাহার! 

একটী সভ1 সংস্থাপন করিয়ঃছেন; এই সভার নাম তাহার! জামেকা- 

কমিটি রাখিয়াছেন ; এবং চতুর্দিক হইতে এই সভার সভ্যসংখ্যা 

ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে । এই সংবাদে মিলের আনন্দের সীম! রহিল 

না। তিনি সেই স্থানান্তর হইতেই সেই সভার সত্যশ্রেণীর অন্ত- 

ভূঁন্ত হইবার নিমিত্ত নিজ নাম প্রেরণ করিলেন ॥ এবং অচিরকাল 
মধ্যেই নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়! এই সভার কার্ধ্য সম্পাদন জন্য 

স্বয়ং বিশেষ শ্রম ও যত্ব করিতে লাগিলেন । জামেকীর এই ঘটনা 

যদি অন্য কোন গবর্ণমেন্ট দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত, তাহ! হইলে ইংল- 

গর অধিবাসীর1 তাহার প্রতি ঘ্বণা প্রদর্শন করিতে ভ্রটি করিতেন 

না। কিন্তু এই শোচনীয় ব্যাপার ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট দ্বারা অনুষ্ঠিত 

হওয়ায় ত্তাহাদিগের মুখে আর কথা নাই। তাহারা শুদ্ধ তুষ্টী- 

স্তাৰ অবলম্বন পূর্বক ইহার অনুমোদন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন 
এরূপ নহে, স্পষ্টাক্ষরে ইহার সমর্থন করিতেও লজ্জা বোধ করেন 

নাই । | 
মিল. দেখিলেন এই ঘটন৷! দ্বারা গুদ্ধ নিগ্রোদিগেরই প্রতি ন্যায়পর- 

তার ব্যাঘাত সম্পাদিত হইয়াছিল এরূপ নহে; ইহাদ্বার! গ্রেট.বিটেন 
ও ইহার অধীন দেশ সকলেরও স্বাধীনতার লোপ হইবার সম্ভাবন! হইয়! 

উঠিল। এক্ষণে এই প্রশ্ন অত্যুখিত হইল-_যে ব্রিটিশ প্রজার কোন 

নির্দিষ্ট দণ্ডবিধির অধীন, কি সৈনিক যথেচ্ছাচারের অধীন? ব্রিটিশ 
প্রজাদিগের দেহ ও জীবন এখন হইতে ছুই ব1 তিন জন ভূয়োদর্শন- 

বিরহিত অপরিণত-বুদ্ধি বিশৃঙ্খল-স্বভাঁব নৃশংস সৈনিক পুরুষের দয়ার 

উপর নির্ভর করিবে, কি নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর উপর নির্ভর করিবে ? 
কোন গবর্ণর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকর্মমচারী ইচ্ছা করিলেই ছুই তিন জন 

অজাতশ্মশ্র সৈনিক পুরুষের উপর প্রজাদিগের দেহ প্রাণ সমর্পণ করিতে 

পারিবেন কি না? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা কেবল বিচারালয় দ্বারাই 
১৩ 



১৪৬ জন্ ই,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

হইতে পারে। এইজন্য জামেক। কমিটি এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার 

জন্য বিচাঁরালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 

কমিটি স্থির করিলেন যে জামেকার গবর্ণর আয়ার (76) এবং 
ত্ীহার প্রধান প্রধান সহযোগিদিগের নামে ইংলগ্ডের ফৌজদারি আদা- 

লতে অভিযোগ করিতে হইবে । সভাপতি চালস বক্সটন ইহাতে 

স্বীকৃত ন! হওযায় সভাপতির পদ পরিস্ত্যাগ কয়িতে বাধ্য হয়েন। এই 

শূন্য আসনে মিল. অভিষিক্ত হদ। দিল. পার্লিত্বামেণ্টে এই সভার 

প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়! কার্ধ্য করিতে লাগিশৈন । কখন ব! তাহাকে 

গবর্ণমেন্টের নিকট নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতে হইত, কখন ব1 প্াহাকে 
কমিটির প্রতিনিধি বলিয়া! পাঞি য়ামেণ্টের 'ঈভ্যপ্দিগের নিফট হইতে 

ক্রোধোদ্দীপক কর্কশ বাকা সকল শুনিতে হইত বক্সটন, জামে- 

কাঁবিষয়ক প্রীস্তাৰ উত্থাপিত করিলে, মিল তছুপলক্ষে 'ঘে বক্তৃত! 

করেন, তাহা_এভাবৎকাল পর্য্যন্ত মিল পাঁলিয়ামেন্টে বহগুলি 
বক্ত ত। করিয়াছিলেন--ভাহার মধ্যে সর্বোত্কৃষ্ট । ক্ষমিটি প্রায় ভ্ধুই 

বৎসর কাল এই বিষয়ের জন্য ঘোরতর লড়িলেন; ফৌজদারী আদা- 

লতে আইন অন্নারে যত কিছু চেষ্টা সম্ভব সমস্তই করিলেন; কিন্ত 

কিছুতেই বিশেষ ফলোদয় হইল না। ইংলগ্ডের একটা টোরি কাউ- 

শ্টির ম্যাজিষ্ট্রেট দ্িগের নিকট এই মকদ্দমা উপস্থিত করায় তাহার 
ইহা ডিম্ূমিদ্ করিলেন। কিন্তু বাউ স্রীটের ম্যাজিষ্টেউদিগের নিকট 
এই নালিশ, উাপিত হওয়ায়, তাহারা এই নালিশ গ্রাহ্য করিয়া কুইন্স 

বেঞ্চের লর্ডচীফ্ দ্বপ্টিন সার আলেক্জগ্ডার কক্বরণের নিকট বিচা- 

রার্থ সমর্পণ করিলেন। ককৃবরন. চার্জ প্রদানের সময় এই বিষয়ে 

বিধি সংস্থাপিত করিয়া দেন। এই বিধি স্বাধীনতার অন্ুকূলেই 

হইল । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ওলড বেলী গ্রাগ্ড জুরি দ্বারা জামেক! 

কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত বিল, প্রত্যাখ্যাত. হওয়ায়, এই মকদ্দ- 

মার বিচার হইতে পারিল না। ইংলগ্ডের রাজকর্চারীরা নিগ্রোঁ- 
প্রভৃতির প্রতি প্রভূশক্তির অসব্বাবহার করিয়া ইংলগ্ডের কোন ফোজ- 

দারী আদালতে যে দণ্ড প্রাপ্ত হন, ইহা ইংলগ্ডের অধিবাসিদিগের 



একস্টাডিসন্ও ব্রাইবারী বিল । ১৪৭ 
অতিশয় অপ্রীতিকব। যাহ হউক কমিটির চেষ্টায় একটী বিশেষ 
উপকার হইল। নিম্নলিখিত কয়েকটা কারণে ইংলগ্ডের চরিত্র কিয়ৎ- 
পরিমাণে সংরক্ষিত হইল। (১) সকলে জানিতে পারিল যে ইংলণ্ডে অন্ততঃ 

জন কতক মনীষী আছেন, * ষাহার1--যাহাতে উৎপীড়িতদিগের প্রতি 
সদ্বিচার হয়--তজ্জন্য কোন উপায়ই অনবলম্বিত রাখিবেন না। 

(২) ইংলগ্ডের সর্বোচ্চ ফৌজদারী আদালত স্বাধীনতার স্বাপক্ষ্যে এক 
অবিসম্বাদিত বিধি প্রচার করিলেন। (৩) রাজকন্ম্রচারিদিগকে সাবধান 

কর! হইল যে তাহারা যেন অতঃপর এরূপ নৃশংস কার্ধ্যে প্রবৃত্ত না হন; 

তাহারা স্ৌজদারী আদালতের দণ্ডের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন । 

কিন্তু তজ্জন্য তাহাদিগকে অন্ততঃ ষে ব্যয় ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে 

তাহা নিতান্ত সামান্য হইবে না। 

যৎকাঁলে জাষেক! বিষয়ে এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল, তৎকালে 

মিল. নানা স্থান হইতে নান! প্রকার বেনামী চিঠি প্রাপ্ত হন। ইংলগ্ের 

নৃশংস অধিবানিদিগের মধ্যে অনেকেই যে নৃশংসহ্ৃদয় এবং তাহাদিগের 

অনেকেরই যে জামেকার হত্যাকাণ্ডের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল 

এই পত্রগুলি তাহার নিদর্শন । এই পত্র গুলিতে মিলের প্রতি নানা 

প্রকার রহস্য বিজ্রপ ও কট,স্তি প্রযুক্ত হয় এবং অধিক কি তাহার 

প্রতি গুপ্তহত্যার ভয় পধ্যস্তও প্রদর্শিত হয়। 

মিল্ পালি'ামেণ্টে অনেক গুলি মহৎ কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করেন । 

তন্মধ্যে পৃর্বোল্লিথিত আয়লগ ও জামেকা বিষয়ক প্রস্তাব ও নিষ্ক- 

লিখিত কয়েকটী বিষয়ই বিশেষ উল্লেখষোগ্য । ৯৮৬৬ খৃষ্টানদের পালিয়া- 

মেণ্টীয় অধিবেশনের শেষ ভাগে একটী একট্টডিস্ন্ বিল, প্রস্তাবিত 

হয়। রাঁজনৈতিক পলাতকদিগকে বিদ্রোহ অপরাধের জন্য তাহা- 

দিগের গবর্ণমেন্টের হস্তে অর্পন করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। কিস্তযে 

সকল কার্য বিদ্রোহের অপরিহার্য আনুসঙ্গিক* তদনুষ্ঠটানের অপ- 

রাধে বিদেনীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অভিযুক্ত হইলে, বিচারার্থ বিদেশীর়, 

গবর্ণমেণ্টের হস্তে স্টাহাদিগকে মমর্পণ করাই এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য । 

এই বিল্ এই আকারে পালিপ্লামেন্ট কতৃক অনুমোদিত হইলে, 



১৪৮. জন্ উয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত | 

ইংলগুকে বিদেশীয় ঘথেচ্ছচারী গবর্ণমেণ্টের প্রতিহিংস। সাধন পাতকের 

সহযোগী ও অংশডাগী হইতে হইত। কিন্তু মিল এবং আর কতি- 
পত্র অগ্রগত লিবারেল তাহা হইতে দিলেন ন1। তাহাদিগেরই সমবেত 
যন্ত্রে এই বিল প্রত্যাখ্যাত হইল। এই বিলের প্রত্যাখ্যনের পর মিল্ ও 
আর রুতিপয় পালিয়ামেপ্টায় সত্য পালিামেন্ট কর্তৃক এক্ষ্টাডিসন্ 
সন্মিবিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান ও বিবরণ প্রকাশ করিতে আদিষ্ট হন। 

তাহাদিপ্রের বিবরণ প্রকাশের পর একট্টাঁডিলন্ বিল পরিবর্তিত ও 
পরিশোধিত হইয়া নূতন আকারে পালি়ামেন্ট কর্তুক অনুমোদিত হইয়! 
বিধি ব্ূপে পরিণত হয়? এই বিধিতে দির্দিষ্ট হয় যে কোনও রাজ- 

নৈতিক পলাতক কোনও রাজনৈতিক অপরাধে বিদেশীর গ্রবর্ণমেণ্টের 

হস্তে সমর্পিত হইবেন না। ত্ীহারা যদ্দি অভিযুক্ত হন এবং কোন 

ইংলভীয় বিচারালয়ে সপগ্রমাণ করিতে পারেন যে তাহারা ষে অপরাধে 

অভিযুক্ত হইয়াছেন তাহ! রাজনৈতিক) তাহা! হইলে কোন মতেই 

তাহাদ্দিগকে তাহাদিগের গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পণ করা হইবে না । 

এইরূপে মিলকর্তৃক ইউরোপের স্বাধীনতা ও ইংলগ্ডের যশ ঘোরতর 

কলঙ্ক হইতে সংরক্ষিত হইল। 

৯৮৬৮ থৃষ্টান্বের পালিামেপ্টীয় অধিবেশনের মময় উৎকোচ নিবাঁ- 
রণের জন্য ডিস্রেলী যে ব্রাইবারী বিল অরতারিত করেন, মিল, বিশে- 

ষন্ধপে তাহার স্বপক্ষত1 সাধন করেন | রিফরম আযাকুট পাস হওয়ায় 
উৎকোচ প্রথ! নিবারিত না হয়া বরং পরিবদ্ধিত হইতেই লাঁগিল।. 

এই প্রথা ঘাহাতে সর্ব নিরাকৃত হয়, মিল্ তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা 

করিতে লাগিলেন । তিনি কতিপয় সহযোগীর সহিত পরামর্শ করিয়! 

উত্ত বিলের নান? প্রকার পরিবর্তন ও সংশোধন করিলেন। এই পরি- 

বর্তিত ও পরিশোধিত বিল্ বিধিবদ্ধ হইয়া উৎকোচ প্রথার অনেক 

পরিমাণে নিরাকরণ করিল। 

ডিস্রেলীর রিফরম. বিল উপলক্ষে মিল্ আর ছুইটী গুরুতর বিষয়ের 

অনুষ্ঠান করেন। ছুইটাই 'প্রতিনিধিশাসনপ্রণালী-বিষয়ক। একটা 

ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে, অপরটা স্ত্রীজাতির প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে । 



ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব ও স্ত্রীজাতির প্রতিনিধিত্ব । ১৪৯ 

পালিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ বিষয়ে সকলেরই সমান অধিকার 
থাকা উচিত বটে; কিন্তু প্রত্যেক বাক্তিরই হস্তে প্রতিনিধি মনোনীত 
করণের ভার অর্পিত হইলে, কার্ধ্যের অনেক অশ্তবিধা ঘটে। এই 

জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট-সংখ্যক লোকের উপর এই ভার আর্পত হইয়া 

থাকে । ইহীরাই ইলেক্টর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পূর্বের 
এই ইলেক্টরের. সংখা! লোক-সংখ্যা অনুসারে নিযন্থিত হইত না। 
এখন হইতে লোকদংখ্যা অনুসারে ইলেক্টরের সংখ্যা নির্দেশ করাই 
মিলের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য । তিনি এই উদ্দেশে মিষ্টার হেয়ারের 

প্রতিনিধি-শাসন-প্রণালীর উপর একটা উত্রুষ্ট বক্তুদ্তা করেন; এবং 

স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করেন যে এই প্রণালী ইংলগ্ডে অচিরাৎ প্রবর্তিত 

না! হইলে ইংলগ্ডের মঙ্গল নাই। মিলের এই উত্তেজনা কিঞ্চিৎ 

পরিমাণে ফলবতী হঈল। পালিয়ামেণ্ট আপাততঃ অতি অল্পসংখাক 

কন্ট্িটুয়েন্সীতে এই প্রথ! প্রবর্তিত করিলেন। কিন্ত এই আংশিক 

সংস্কারে সবিশেষ ফলোদয় হইল না। 

প্রতিনিধি শাসন-প্রণালী বিষয়ে মিলের চেষ্টা ততদূর সফল হইল 

না বটে, কিন্ত দ্বিতীয় বিষয়ে তিনি অধিকতর কৃতকার্যযতা লাভ করি” 

লেন। পালিয়ামেন্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার এতদিন শুদ্ধ পুরু- 

ষেরাই হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ত্তীহারা স্ত্রীজাতিকে এতদিন 

এই প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকারে বঞ্চিত করিয়! রাখিয়াছিলেন। মিল২এই 

অন্যায় নিবারণার্থ স্ত্রীজাতিকে৪ এই অধিকার প্রদানের প্রস্তাব করি- 

লেন। যে যে নিয়মে পুরুষজাতিকে ইলেক্টর করা হয়, সেই সেই 

নিয়মে যেন স্ত্রীজাতিকেও ইলেক্টর কর! হয়, ইহাই মিলের প্রার্থনা । 

পালিয়ামেন্টে প্রতিনিধি প্রেরণ করার অধিকার এই সময়ে নৃতন রিফ- 

রম. আাকৃট অনুসারে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিস্তারিত হয়। এমন সময়েও 

যদি স্্রীজাতিরা তাহাদিগের প্ররৃতিসিদ্ধ অধিকার বিষয়ে উদ্দা্সীন 

থাকেন, তাহা হইলে তীহা'রা যে কখনও ইহা প্রাপ্ত হইবেন এরূপ আশ! 

সুদূরপরাহত হয়। এই ভাবিয়া ১৮৬৬ থ ্ টাবে মিল এ বিষয়ে একটী 

আন্দোলন উত্থাপিত করেন। তিনি অসংখ্য বিখ্যাত স্ত্রীলোকদিগের 



১৫০ জন, ট,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত | 

নাম স্বাক্ষরিত করিয়া পালিয়ামেন্টে এই বিষয়ে এক খানি আবেদন 

করেন। যৎকালে মিল. পালিগ্লামেন্টে এই আবেদন প্রদান করেন, 

তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন যে ছুই চারি জন চিন্তাশীল সত্য ব্যতীত 

আর কেহই ইহার স্বপক্ষতা সাধন করিবেন না। কিন্তু এই বিষয় 
পালিয়ামেন্টে উপস্থিত হইলে, যখন সর্ধশুদ্ধ অশীতি জন সভ্য ইহার 

প্রতিপৌষক হইলেন, তখন বিস্ময় শুদ্ধ মিল্কে কেন-_-সকলকেই-- 

অতিভূত করিল এবং মিল ও তীয় দলের উৎসাহের আর পরি- 

সীমা রহিল না । উৎসাহের আরও বিশেষ কারণ এই যে, মিষ্টার 

ব্রাইট _-ধিনি প্রথমে ইহার বিরোধী ছিলেন-_মিল. ও তদীয় দলপতি- 
দিগের বক্তৃতায় প্রতীত হইয়া তাহাদিগেরই মতের অন্বর্তন করেন ।* 

মিল. পালিঘ্বামেণ্টে যতগুলি কার্য্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনি 

এইটাকেই তাহার বিশেষ গৌরবের কাঁরণ বলিয়। মনে করিতেন । 

মিলের পালিয়্ামেপ্টীয় জীবনের যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, প্রায় 

সমস্তই বল হইল। কিন্তু তিনি যখন পালিয়ামেণ্টায় কর্তব্য নাধনে 

প্রধানতঃ নিযুক্ত ছিলেন, তখনও অন্যান্য বিষয়ে স্তাহার অমূল্য 

সময়ের কিয়দংশ অতিবাহিত হইত। পালিক্পামেশ্টীয় গুরুতর কর্তব্য 
সাধনের পর যে কিছু সময় অবশিষ্ট থাকিত, তাহার অধিকাংশই 

তাহার চিঠিপত্রের উত্তর লিখিতেই পর্যবসিত হইত। পালিয়ামেন্টের 

সভ্য মনোনীত হওয়ার পুর্ব্ব হইতেই তিনি অসংখ্য অপরিচিত ব্যক্তির 
নিকট হইতে মনোবিজ্ঞান, ন্যায়দর্শন ও অর্থনীতি শাস্ত্রের জটিল 

প্রশ্ন সকলের মীমাংসার্থ অসংখ্য পত্র প্রাপ্ত হইতেছিলেন। যে সকল 

পত্র পাঠে মিলের প্রতীতি জন্মিত যে লেখকদিগের বুদ্ধি সেই সকল 

জটিল প্রশ্নের মীমাংসা! বুঝিতে সক্ষম, তিনি সেই সকল পত্রেরই 

'. *্* কিন্তু যেত্রাইটের অনুমোদনে মিলের এত আনন্দ ও এত উত্সাহ 

হইয়াছিল, সেই ব্রাইট, এক্ষণে স্ত্রীজাতির প্রতিনিধিত্বের প্রতিকূলে 
দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে পূর্বানমোদন মিলের স্তৃতীক্ষ বুদ্ধির 
উত্তেজনাজনিত ভ্রমমাত্র বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন। মিলের আত্ম 

ইহাতে এবাস্ত ক্ষুব্ধ হইবেন সন্দেহ নাই | 



নাঁনাবিষয়ক পর্্রপ্রাপ্তি | ১৫১ 

উত্তর দিতেন । কিন্তু এবস্বিধ পত্রের সংখা! ক্রমে এত বাড়িয়া! উঠিল, 
যে তিনি তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত উত্তর মাত্র দিতেও অসমর্থ হইতেন। 

কতকগুলি পত্র বড় বড় লোকের নিকট হইতেও আসিতে লাগিল | সেই 
সকল পত্রে মিলের রচনাবলীর ভ্রম” প্রমাদাদি প্রদর্শিত হয়। মিল, 
অতি উদারপ্ররৃতি ছিলেন * সুতরাং তিনি সে সকল পত্রে বিরক্ত ব! 

অসন্তুষ্ট না হইয়া পরম আহ্লাদের সহিত সেই সকল পত্রের উপদেশানু- 

সারে নিজ ভ্রম প্রমাদ সকল সংশোধন করিয়া লইতেন। কিন্তু যে 

দিন হইতে তিনি পালিয়ামেন্টের মঞ্চকে আসীন হইলেন, সেই দিন 

হইতে তিনি অন্যবিধ পত্র পাইতে লাগিলেন । যাহার যে কোন বিষয়ে 

প্রতিবাদ করিবার ছিল, যাহার যে কোন অভাব পূরণের আবশ্যকতা 

ছিল, সেই নেই ব্যক্তি সেই সেই বিষয়ে প্রতিবাদ করিরা এবং সেই 

সেই অভাব নির্দেশ করিয়া মিলের নিকট আবেদন করিতে লাগিলেন । 

মিল্ ধাহাদিগের প্রতিনিধি হইয়া পালিয়ামেণ্টে আসিয়াছিলেন, তাহা- 

দিগের কেহই মিলের উপর এরূপ গুরুভার অর্পণ করেন নাই। হে 

নিরমে মিল. তাহাদিগের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াঁছিলেন, 
তাহারা তাহা হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হন নাই। যাহা হউক 

মিল যে সকল পত্র পাইতে লাগিলেন তাহাদের সংখ্যা ক্রমে এত 

বাড়িয়া উঠিল, যে দে নকলের উত্তর প্রদান করা তাহার পক্ষে অতি 

দূর্ববহ ভার বলিয়। প্রতীত হইল । 

যতকালে মিল. পালিগ়ামেণ্টীয় কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনি 

অধিবেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী কালেই কেবল লেখনকার্্যে নিধুক্ত হইতে 

পারিতেন। সেই সকল অবসর কালে তিনি আয়র্লগু-বিষয়ক প্রস্তাব 

ভিন্নও আরও কয়েক্টী বিষয় রচনা করেন। তন্মধ্যে তদীয় প্লেটো- 

বিষয়ক রচনা এবং সেপ্ট যা, বিশ্ব বিদ্যালয়ে বন্তৃতাই সর্কপ্রধান। 

প্লেটোরিষয়ক রচনা সর্ প্রথমে এডিন্বর! রিভিইএতে প্রকাশিত 

হইয়া পরে তদীয় « ডেজাটেসন্স এণ্ড ডিস্কসন্স ” নামক পুক্ত- 

কের তৃতীয় খণ্ডে পুনর্ুদ্রিত হয়। সেপ্ট ত্যাণ্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের 

ছাত্রের তাহাকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের পদে অভিষিক্ত 



১৫২ জন্ ষয়ার্ট মিলের জীবনবৃন্ত । 

করেন। এই অভিষেক উপলক্ষেই মিলের পূর্বোল্লিধিত বক্তৃতা | 

শাস্ত্রের কোন্ কোন্ শাখার উচ্চ শিক্ষার অঙ্গ বলিয়! পরিগণিত হওয়া 

উচিত, কিরূপ প্রণালীতেই বা তাহাদের আলোচনা হওয়া উচিত, 

কিরূপে আলোচিত্ত হইলেই বা ধতাহাদিগ হইতে কিরূপ ফলের উৎপত্তির 

সম্ভাবনা, এবং কিরূপেই বা অনুস্থত হইলে তাহাদিগ হইতে সর্কবোত- 
কষ্ট ফলের সম্ভাবনা, ইত্যাদি বিষয়ে মিল্ যে সফল চিস্তা ও মত 

আজন্ম সংগ্রহ করিয়! রাখিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে তিনি সে সমস্তই 

ব্যক্ত করেন। পুরা-প্রচলিত লাটিন্ শ্রীক, প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা 
সকলের অধ্যয়নের সহিত, নব-প্রবর্তিত বিজ্ঞানের অনুশীলন যে উচ্চ- 

শিক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহ! তিনি প্রবলতর যুক্তি প্রদর্শন 

দ্বার প্রতিপন্ন করিয়৷ দ্রিলেন। প্রাচীন ভাষাসকলের অধ্যয়ন ও 

বিজ্ঞানের যে অনুশীলন উচ্চ শিক্ষ1 বিধান পক্ষে পরস্পর-সহযোগী, সেই 

অধ্যয়ন ও অনুশীলন যে অনেক সময় উচ্চ শিক্ষা বিধানপক্ষে পরস্পর- 

প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বিবেচিত হইয়। থাকে, তাহার কারণ যে সাধারণ 

শিক্ষা-প্রণালীর লজ্জাকর দৃষিতাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে-_তাঁহা! 
তিনি স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিলেন । মিলের এই বক্তৃতা যে শুদ্ধ উচ্চ 

শিক্ষারই উত্তেজন। করিয়া দিল এরূপ নহে; সুশিক্ষিত বাক্তিদিগের৪ 

মনে উচ্চ শিক্ষার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিষয়ে এত দিন যে সকল কুসংস্কার 

বদ্ধমূল ছিল, তাহারও নিরাশ করিল। 

এই সময়ে তিনি আরও একটী গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন ; 

কিন্ত পার্লিয়ামেন্টে থাকিতে থাকিতে তাহা সমাপ্ত করিয়। উঠিতে 

পারেন নাই। সেই গুরুতর বিষয়_-পিভৃদেব-রচিত “মানব-মনের 

বিশ্লেষণ” বিষয়ক প্রস্তাবের দ্বিতীয় সংস্কবণের মুদ্রাঙ্কন ও প্রকাশন । 

ইহা দ্বার তিনি যে শুদ্ধ পিতৃদেবের পবিত্র স্থৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তি 

প্রদর্শন করিয়াছিলেন এরূপ নহে, মনোবিজ্ঞানের প্রতিও তাহার প্রকৃত 

কর্তব্যসাধন কর! হইয়াছিল। তিনি টিপপনী লিখিয়৷ সেই স্ুম্দর পুস্তক 
থানির মত গুলিকে উন্নত বিজ্ঞান ও দর্শনের উপযোগী করিয়া! দিলেন। 

এই গুরুতর কার্যে তিনি একাকী প্রবৃত্ত হন নাই । স্ুবিখ্যাত দার্শনিক 



পিতৃলিখিত মাঁনবযনের বিশ্লেষণ গ্রন্থের সম্পাদন। ১৫৩ 

মিষ্টার বেইন্, বিখাত এীতিহাসিক মিষ্টার গ্রোট শ্রবং স্থবিখ্যাত 
শবশান্সরজ্ঞ মিষ্ঠার ফিন্ডিলেটার--এই তিন জনে এই বিষয়ে গ্রাণ- 

পণে তাহার লাহায্য করিয়াছিলেন। ' মনোবিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল 

টিপপনী প্রদত্ত হয়, তাহার প্রায় অর্দানা তংকর্তৃক লিখিত এবং 
অপরাদ্ধ মিষ্টার বেইন, কর্তৃক প্রদত্ত । দর্শনেতিবৃত্ত সম্বন্ধে যে সকল 

টিপ-পনী প্রত হয়, তাহার সমস্তই গ্রোটের শ্রমসম্ভত$ এবং শব্- 

শাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল অভাব প্রপুরিত হয়, তাছ। ফিগ্ডিলেটারেরই 

ষত্বে। যংকালে জেমস মিলের পুস্তকখানি প্রথম প্রকাশিত হয়, 

তখন মনোবিগ্গীনের শ্োত শ্রতিক্ল দিকেই প্রধাবিত ছিল ) তৃঙ্কো- 

দর্শন ও সংযোজন যত তখনও সম্যক্ক্পে প্রচারিত হয় নাই; এই 

নাই ইহা! ক্ুৎংকালে সাধারণ জনগণের নিকট ততদুর আদৃত হয 
নাই। কিস্তবু ইহ! কতিপয় মনীষীর মনে একূপ গভীর ভাব অন্কিত 
করে, যে তাহার! ভূয়োদর্শন ও সংযোজন মতের পক্ষপাতী না হইয়! 

খাকিতে পারিলেন না। এবং ইহাদিগেরই যত্বে এই মতের স্বাপক্ষ্যে 

যে অন্ুকল পবন উত্থাপিত হুয়, তাহা'রই প্রবাহ হেতু বর্তমান সময়ে 

ভূয়োদর্শন মনোবিজ্ঞানের এতদুর প্রভাব । বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞান 

বিষয়ে যতগুলি পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মিষ্টার বেইন, ও 

জেমস মিলের পুস্তকদ্বয়ই সর্ধোত্কষ্ট! এই ছুই থানিই টি 

পাঠা পুস্তক হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত । 
ইত্যবসরে ১৮৬৮ থুষ্টাবের শরৎকালে_যে পালিপামেপ্ট রিফরম. 

আক ট পাশ করেন-_তাহার অধিবেশন ভঙ্গ হইল। মিল্ গতবান্গ 

ওয়ে্টমিনিষ্টার কর্তৃকই পালিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরিত হন। কিন্ত 

নব প্রতিনিধি যনোনীত করণকালে মিলের নাম পরিক্ষিপ্ত হইল। 

তিনি ইহাতে কিছুমাত্র বিশ্মিত হইলেন না। এই ঘটনার ছুই তিন 

দিন পূর্ব্বেও তাহার পৃষ্ঠপোষকের! ভাবিগ্কাছিলেন যে ভছিনি এবারও 

ওয়েষ্টমিনিষ্টার কর্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হুইবেন। ম্ৃতরাং মিল, 
পরিন্থিৎগ্ত হওয়ায় তাহার! মর্মান্তিক বেদন! পাইলেন। যর্ম্াস্তিক 

বেগম! পাইলেন বটে, কিন্ত বিশ্মিত হইলেন না। মিল, যে পরি- 



১৫৪ জন্ ইউ)য়া্ট মিলের জীবনবৃ্ | 

ক্ষিপ্ত হইবেন তাহা! স্তাহার ও তদীয় বন্ধুদিগের বিন্দুমাত্রও বিশ্ময়ের 
কারণ ছিল না। তবে' যে, কিরূপে তিনি একবার গ্রতিনিধি মনো- 

নীত হইয়াছিলেন। এবং একবার প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াই ব1 

দ্বিতীয় বার কেন পরিক্ষিপ্ত হইলেন, ইহাই তীহাদ্দিগের বিশেষ বিশ্ম- 

য়ের কারণ হইয়াছিল । 

মিল যে দ্বিতীয়বার পরিক্ষিপ্ত হইলেন, তাহার গুরুতর কারণ 

ছিল! টোরি গবর্ণমেন্ট এক্ষণে নিজ অন্তিত্বের জন্য শশব্যন্ত হইয়া 

উঠিয়াছিলেন ) এক্ষণে কোন বিবাদে কৃতকাধ্যত। লাভ করা তাহাদি- 

গের নিকট প্রীণধারণের এক মাত্র উপায় বলিয়া বিবেচিত হইল। 

তাহার। জানিতেন যে পালিয়ামেণ্টে মিলের অবস্থিতি তাহাদিগের ক ত- 

কার্ধ;তা লাভের প্রধান অন্তরায় । এইজন্য তাহারা এই দ্বিতীয় বারে 

মিলের পরিক্ষেপের জন্য প্রাণপণে যত্ব করিতে লাগিলেন । মিল, 

যখন প্রথমবারে প্রতিনিধি মনোনীত হয়েন, তখন টোরিদিগের তাহার 

প্রতি কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল ন1। তাহারা তাহার উদার 

মতের বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রতি তাঁহাদিগের কোন 

ব্যক্তিগত বিদ্বেষভাৰ ছিল না; বরং অনেকেই তীহার প্রতি সন্তষ্ 

অথবা উদাসীন ছিলেন। কিন্তু মিলের পালি/য়ামেণ্টীয় নির্ভীক ও 

স্বাধীন কর্ধ্যকলাপ দেখিয়া এক্ষণে সকলেই তীহার বিদ্বেধী হয়! 
উঠিয়াছিলেন; এবং যাহাতে তিনি দ্বিতীয়বার পালিয়ামেণ্টে প্রবেশ 

করিতে না পারেন, তজ্জন্য সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। মিল, 

'তদীয় রাজনৈতিক রচনাবলীতে লোকতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সকল বক্তব্য 

আছে, তাহার সবিশেষ নির্দেশ করেন। এই সুত্র অবলম্বন করিয়া! 

স্থিতিশীলেরা এইরূপ রটনা করিয়। দেন যে তিনি লোকতস্ত্রের 

বিরোধী । তাহারা ভাবিলেন বুঝি মিল তাহাদিগেরই দলভুক্ত হই- 

লেন। কিন্ত মিলের স্থৃতীক্ষ বুদ্ধি তাহাদিগের সক্কীর্ণ বুদ্ধির ন্যায় 
লোকতন্তের প্রতিকূল পক্ষ মাত্র দেখিল্নাই প্রতিহত হইত না) অনু- 

কল পক্ষও ধারণ করিতে সমর্থ হইত। তাহারা যদ্রি মিলের রচনা- 

বলী আদি হইতে অস্ত পর্য্যন্ত পাঠ করিতেন, তাহা! হইলে অবশ্যই 
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জানিতে পারিতেন যে মিল--লোকতন্ত্বের বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ যে সকল যুক্তি 

উত্থাপিত হইতে পারে--সে সকলের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করি- 
যাও, অবশেষে লোকতন্ত্রের অন্ুকলেই অসন্দিপ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। 

তবে লোকতন্ত্ হইতে যে সফল অস্থবিধা ঘটিবার ষস্তাবনা, সেই- 

গুলির উল্লেখ পূর্ব্বক তাহাদিগের নিবারণের জন্যই তিনি কতকগুলি 

স্থনিয়ম সংস্থাপন করিতে বলেন মাত্র। মিল্ যেমন এক দিকে 

টোরিদলের ও স্থিতিশীলর্দিগের বিশেষ বিদ্বেষ-ভাজ্ন হইয়া উঠিলেন, 

তেমনই অন্যদিকে লিবারেল দিগেরও অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। 
পূর্ব্েই উক্ত হইয়াছে যে» যে যে বিষয়ে অন্যান্য লিবারেল দিগেব 
সহিত তাঁহার মতের অনৈকা হইত এবং যে ষে বিষয়ে লিবারে- 

লের! সাধারণতঃ উদাসীন থাকিতেন, সেই সেই বিষয়েই প্রধানত: 

মিল পালিয়ামেণ্টীয় কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিতেন | যে যে বিষয়ে লিবা- 

রেল দ্রিগের সহিত তাহার মতের একতা ছিল, সে সে বিষয়ে তিনি 

কিছুই বলিতেন নাঃ সুতরাং লিবাঁরেলেরাও সাহাকে আপনাদিগের 

পক্ষ বলিয়। মনে করিতে পারিতেন ন1। বিশেষতঃ মিলের কতকগুলি 

কার্যে অনেকেরই মনে তীহার প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। 

জামেকার গবর্ণর মিষ্টার আয়ারের প্রতি তাহার ব্যবহার, অনেকেই 

ব্ক্তিগত নির্ধাতন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । মিষ্টার ব্রাডলর পালিয়া- 

মেন্টে শ্রবেশের ব্যয় নির্বাহ জন্য তিনি'যে চাদ! প্রদান করেন, তাহা- 

তেও তিনি লোকের বিশেষ বিরাগভাজন হন। মিল নিজের পালিয়াঁ 

মেন্টে প্রবেশের জন্য এক কপর্দকও ব্যয় করিতে প্রস্তত ছিলেন ন! 

বটে; কিন্তু ষণাহাদিগের পালিয়ামেন্টে গ্রবেশ একান্ত প্রার্থনীয়, তাহা- 

দিগের পালিরামেন্টে প্রবেশনিমিততক ন্যাধ্য বায় নির্কাহার্থ চাঁদা দেওয়া 

তিনি অলজ্ব্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন | বিশেষতঃ তাছার পা্িা- 
মেন্টে প্রবেশ সাধনার্থ যে ব্যয় হইয়াছিল তাহার নির্ধাহার্থ যখন 

সাধারণে চদা প্রদান করিয়াছিলেনঃ তখন তিনিও অন্যান্য উপযুক্ত 

পাত্রদের তন্নিমিত্তক ব্যায়নির্বাহের জন্য চাদ প্রদান করিতে আপনাকে 
ধর্তঃ বাধ্য বলিয়া মনে করিতেন | এইজন্য তিনি যে শুদ্ধ ব্রাভলর 



১৫৬ জন্ ঈ,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত । 

পার্লিয়াষেন্টে প্রবেশ সাধনের জন্যই চদা দিরাই ক্ষান্ত রহিলেন এরূপ. 

নহে, অন্যান্য শ্রজীবিশ্রেণীপ্রার্থিদিগের ও গ্রাবেশ-সাধন-নিমিতক ব্যয় 

নির্বহার্থে প্রচুর চাঁদা প্রদান করেন'। শ্রমজীবিশ্রেণী ব্রাড্লর প্রধান 
পৃষ্ঠৰল ছিলেন। তাহার নিজেরও বিশেষ ক্ষমতা ছিল। শ্রমজীবি- 
প্রেণীর নিকট ব্রাডল যে বক্তত! করেন, তাহা! শুনিয়া! মিল, তাহার 
গ্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মিলের প্রতীতি জন্গিল যে ব্রাড্ল 

ডিমাগগ, 00৩778৫9285) নহেন | যাহারা আপন ইচ্ছান্ুসারে সাধা- 
রগ জনগণকে ষে কোন বিষয়ে উত্তেজিত ও উন্মাদিত করিতে পারেন, 

এবং আপনাদিগের লোকপ্রিযততা রক্ষা করিবার জন্য সকল বিষয়েই 

সাধারণ মতের অন্ুবর্ডন করেন, এপ লোকপ্রিয় ও লোকদাস ব্যক্তিরাই 

উক্ত বিশেষণে অভিহিত, হইয়া থাকেন । যে ব্যক্তি ম্যালথসের মত ও 

ব্যক্তিগত প্রধিনিধিত্ব প্রভৃতি গুরুতর বিষয় সকলেও লোকতান্ত্রিক 

দালের সহিত সম্পূর্ণ মতভেদ প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি 

ডিমাগগ _মিল, ইহা, কোন মতেই বিশ্বীদ করিতে পারিলেন (5। 

যাহার! শ্রমভীবিশ্রেণীর লোকতান্ত্রিক মতসকলের পক্ষপাতী হইয়াও 

স্বাধীন ভাবে রাজনৈতিক প্রশ্ধ সকলের মীমাংসা! করিতে সক্ষম, ফাহা 

দিগের হৃদয় সাধারধ মতের বিরোধেও ব্যক্তিগত স্বাধীন মত ব্যক্ত 
করিতে বিকম্পিত হয় না,এরূপ লোঁকের পালিয়্ামেণ্টে প্রবেশ যে 

এফাস্ত প্রার্থনীয় তাহ! মিল, বিশেষরূপে: জানিতেন | এইজন্যই ব্রাভ্লর 
পালিয়ামেপ্ট-প্রবেশ সাধনের জন্য মিলের এত যত্তু ও এত চেষ্টা হইয়া- 

ছিল । ব্রাভূলর ধর্ম্মবিরোধী মন সকল সব্বেও তিনি যে পালিয়ামেণ্টের 
সভ্য মনোনীত হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, ইহা মিল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি- 

তেন। যদি মিলের মনে সাধারণ হিতের উপর আত্মস্বার্থজ্ঞানের প্রাবল্য 

থাঁকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই ব্রা.লর ইলেক্নন্-ব্যয় নির্ধাহার্থ 

চাঁদা দিতে পারিতেন না| কারণ তিনি জানিতেন যে ব্রাডলর বিরুদ্ধে 

_ সাধারণ. মত এতদুর প্রবল, যে ব্রা লর স্বপক্ষতা সাধন করিতে গেলে 

তাহার নিজের গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইবেক। বাস্তবিকও তাহাই 

ঘটিল। ব্রাড রর স্বপক্ষতা সাধনই তাহার পালিগ্নামেণ্টে পুনঃ-প্রবেশের 
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প্রধান অস্তরায় হইয়া! উঠিল। তাহার শত্রুরা এই ঘটনা উল্লেখ করিয়! 
ওয়েষ্টমিনিষ্টারের ইলেক্টরদ্িগকে ত্রাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া 

দিল। একদিকে তাহার টোরী প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্ত হস্তে উৎকোচ প্রদান 
ও অন্যান্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। অন্যপ্দিকে 

মিলের পক্ষে পালিয়ামেন্টে পুনঃপ্রবেশের জন্য সৎ বা অসৎ কোন 

প্রকার উপায়ই অবলপ্ষিত হইল না। মিল, প্রথমবার কৃতকার্ধ্য হইয়াও 
এই সকল কারণপরম্পরার সমবায়েই দ্বিতীয়বার কৃতকাধ্য হইতে 

পারিলেন না। 

মিল. ওয়েষ্টমিনিষ্টার কর্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হইলেন না এই 

সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র চারিটা কাউণ্টা প্রার্থী হইবার জন্য মিলকে 

আহ্বান করিয়া পাঠাইল। যদিও প্রার্থী হইলে মিলের অকৃতকার্য 

হইবার কোনও সম্তাবন! ছিল ন1, এবং যদিও বিন ব্যয়েই তাহার 

কার্ধ্যসিদ্ধি হইতে পারিত, তথাপি তিনি আর আপনাকে নির্জনবাস- 

জনিত শান্তিস্ুথে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। পরিক্ষিপ্ত হও- 

যায় তিনি আপনাকে কোন মতেই অবমানিত মনে করিলেন ন]। 

তাহার পরিক্ষেপ সংবাদে নানা স্থানের নানা লোকের নিকট হইতে 

তাহার নিকট ঢ:খস্ুচক পত্র আসিতে লাগিল । যে সকল লিবারেল - 

দিগের সহিত মিল. পালিগ্নামেণ্টে একত্র কার্ধ্য করিতেন, তাহার! তাহার 
পরাজয়ে বিশেষ ছুঃখ প্রকাশ করিয়া পাঠুইলেন। পরাজয়ে মিলের মনে 

যদ্দি বিন্দুমাত্রও ছুঃখ হইয়া থাকে, এই সাধারণ সহানুভূতিতে তাহা 

সম্পর্ণরূপে অপনোদিত হইল। 

আমরা এক্ষণে মিলের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কের চরম সীমায় উপ- 

নীত হইলাম | তাহার জীবনের এই অংশে কোনও গুরুতর ব্যাপার 

অভিনীত হয় নাই। তিনি পালয়্ামেপ্ট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়। 

পূর্বের ন্যায় অধ্যয়নে ও গ্রন্থরচনার নিমগ্ন হইলেন এবং দক্ষিণ ইউরো- 

পের গ্রাম্য জীবনের উপভোগে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি 
বত্নরের প্রায় সমস্ত সময়ই তথায় অবস্থিতি করিতেন; কেবল বৎসরে 

দ্রইবার কতিপয় সপ্তাহ মাত্র লগ্ডনের অদূরে*আলিয়! বাস করিতেন । এই 
১৪ 



১৫৮ জন্ ফট,ঘ়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 

সময়েও তদীয় লেখনী ও জিহ্বা পর-হিত-সাধনে সতত বিরত ছিল! 

তিনি অনেক সাময়িক পত্রে-_ বিশেষতঃ বন্ধুবর মলের পাক্ষিক সমা- 

লোচনায়-__অনেক গুলি প্রস্তাব লিখিয়! পাঠান এবং স্ত্রীজাতির অবী- 
নত! নামক যে পুস্তক খানি অনেক দিন পূর্বে লিখিয়! রাখিয়াছিলেন 

তাহা! মংশোধিত ও ও পরিবঞ্ধিত করিয়া! প্রকাশিত করেন 1 বৃদ্ধ চ্যাটা- 

মের ন্যায় এই পরিণত বয়সেও তিনি সাধারণ সভায় অনেক বার 

বক্তৃতা করেন; এবং অসাধারণ অধ্যব্সায়ের সহিত ভাবী পুস্তক! 
বলীর জন্য উপকরণসামগ্রী প্রস্তত করিতেছিলেন) এমন সময় নিষ্ঠ র 

কালকীট তদীয় জীবনতন্ত ছিন্ন করিয়া ফেলিল। 

৯৮৭৩ খৃষ্টানদের ৯ই মে দক্ষিণ ফাাাম্লের অন্তর্গত আঙিনে নামক 

নগরে তদীয় পত্ভীর সমাধিমন্দিরের অদৃররন্তরী কুটারে, এরিসিপিলস, 

রোগে জন, ইয়ার্ট মিলের মৃত্যু হয় | সেই দিনই অপরান্ধে তড়িৎবার্তা- 

বহ যোগে ভারতে সংবাদ আসিল যে স্ত্রীজাতির প্রধান সহায়--ভার- 

তের পরম বন্ধু স্বাধীনতার অদ্বিতীয় সমর্থক-_পণ্ডিত-শিরোমণি-_. 

ব্রিটিশ-কহিনুর মিল নাই। ভারতের জীর্ণ-দেহে এই বজ্রাঘাত অতি 
গুরুতর লাগিল । ভারত অতি ছুঃখিনী, দীনা ) তাহার পক্ষে এ ক্ষতি 

অপূরণীয় । ব্রিটনের অসংখ্য অধিবাসীর মধ্যে প্রকৃত ভারতহি তৈষী 

অঙলিমাত্রে গ্রণনীয়। পালিয়ামেন্টে কত শত প্রতিনিধি প্রেরিত 

হইয়াছেন ও হইতেছেন, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ভারতহিতৈষী 

বর্ক, সেরিডান্, মিল, ফসেট, এবং ব্রাইট প্রভৃতি কতিপয় মনীষী 
ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়। যায় ন1। 

এই ছুর্ঘটন1 এত আকম্মিক!হইয়াছিল যে লোকে তাঁবিবার কোনও 

সষয় পায় নাই। গ্রগণভেদী বজধবনির ন্যায় এই আকস্মিক চমক 
ব্রিটনের অধিবানিদ্দিগকে ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞাবিহীন করিয়। ফেলে। 

এই ক্ষণস্থায়ী চমকের পর সংবাদপত্র সকল একবাক্যে ও সমস্বরে 

মিলের যশোগান করিতে আরম্ত করিল! অধিককি যে সকল ধর্্- 

যাজকের! মিলের মতের বিদ্বেষী ছিলেন, াহারাও যজনাঁলয়ের বেদিতে 

উপবিষ্ট হইয়। মিলের গুণগান আরস্ত করিলেনে। শ্রমজীবী শ্রেণী 



যত্যু ১৫৯ 

তদ্বিরহে পিতৃবিয়োগজনিত শোকচিহ্ৃ ধারণ করিল। ব্বহাদিগের 

মঙগলসাধনে আটা জীবন উৎসগাঁকৃত করিয়াছিলেন, সেই কোমল- 

হৃদয় রমণীকুল শোকে দরবিগলিতাশ্রর হইলেন। সংক্ষেপতঃ উন- 

বিংশ শতাব্দীর দার্শনিকদ্িগের চুড়ামাণি, নৈতিক উৎকর্ষের সর্ববোৎ- 
কৃষ্ট আদর্শস্থল, চিন্তাসাগরের তলম্পশী ও পারদর্শী মিল নাই-_ব্রিট- 
নের চতুর্দিকে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে সমস্ত ব্রিটিশ জাতিই গভীর 
শোকচিহ্ৃ ধারণ করিল। 

মিল যৎকালে পালিয়ামেণ্টীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন 

পালিয়ামেন্টে ভারতীয় কোন গুরুতর প্রশ্ন উথিত হয় নাই। উত্খিত 

হইলে তিনি যে ভারতের পক্ষই সমর্থন করিতেন, তাহা তাহার 

দ্রামেক ও আয়ল'গ্রের প্রতি ব্যবহার দেখিলেই স্পষ্ট অনুমান কর! 

যাইতে পারে। 

মিল ষে ভারতের প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন, তাহার এরূপ আম্থমানিক 

প্রমাণ ভিন্নও ছুই একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণও বিদ্যমান আছে। কথিত 

আছে, ১৮৫৪ খৃষ্টান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাদত্বকালে উক্ত 

কোম্পানির নিকট হইতে ভারতবর্ষের বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ক যে প্রসিদ্ধ 

লিপি প্রেরিত হয়, তাহার রচনাকার্ষো মিলের ভূয়সী সহায়তা ছিল। 

মিল তৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করেসপন্ডেন্স বিভাগের পরী- 

ককের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। কোর্ট অৰ্ ডাইরেকৃটার হইতে ভারত- 

বর্ষে যে সকল আজ্ঞালিপি আসিত, তাহা মিলের পরীক্ষা ভিন্ন প্রেরিত 

হইত না। ক্ুুতরাং উত্ত লিপিও মিলের দ্বারা পরীক্ষিত ও অনুমোদিত 

হইয়াই ভারতে প্রেরিত হয়। মিলের “ লিবাঁটি” নামক স্বাধীনতা- 

বিষয়ক পুস্তকে যে সকল মত পরিব্যক্ত হইয়াছে এবং সেপ্ট আও 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৰক্ত তাকালে তিনি শিক্ষা বিষয়ে যে সকল মত প্রকাশ 

করিয়াছেন, সেই সকল মতের সহিত এই ভারতীয়-শিক্ষা-বিষয়ক-লিপি- 

প্রচারিত মতের সম্পূর্ণ প্ক্য উপক্ষিত হর। তাহার মতে চৌর্ধ্য প্রভৃতি 

অপরাধের দণ্ড প্রদান করাই যে রাজার প্রধান কার্য তাহ! নহে। 

রাজার প্রলাদিগের প্রতি যতগুলি কর্তব্য মাছে; তন্মধ্যে প্রত্যেক প্রজার 



১৬০ জন্ ্ট,য়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত । 

স্শিক্ষা বিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ । কি ধনী, কি নির্ধন, কি ভদ্র, কি অভদ্র, 

কি উচ্চ, কি নীচ--সকলেই যাহাতে বিদ্যাভ্যাস করোর্টিরাজার তথ্বিষয়ে 

সবিশেষ দৃষ্টি রাখ! উচিত। প্রাচীন ও নবীন ভাষা সকলের অন্থু- 
শীলনের সহিত দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা য্লাহাতে দিন দিন পরিবর্ধিত 

হয়, তদ্বিষয়েও রাজার বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। ধর্মবোপদেশ বিষয়ে 

রাজার হস্তক্ষেপ কর! উচিত নহে। প্রজাদিগকে ধর্মনবিষয়ে সম্পূর্ণ 

স্বাধীনত] দেওয়া রাজার অবশ্য কর্তব্য কার্য | মিলের শিক্ষাবিষয়ক 

মতানুদারে ভারতের শিক্ষা প্রণালী যে কিয় পরিমাণে অনুস্থত হইতেছে 

তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

মিল যে ভারতের পরমহিতৈষী ছিলেন তাহার দ্বিতীয় প্রতাক্ষ 

প্রমাণ রাজ্ঞী কর্তৃক স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণকালে মিল কর্তৃক 

ইষ্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানীর পক্ষ সমর্থন । আমরা পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি 

যে ১৮৫৮ খৃষ্টার্ধে যৎকালে রাজ্ঞী ভারতের শাসনভার ইষ্ট ইগ্ডয়া 
কোম্পানীর নিকট হইতে নিজের হস্তে. গ্রহণ করেন, তখন মিল, 

তাহার ভীষণ প্রতিবাদ করেন। রাজ্জীকে এই কার্য্য হইতে নিরন্ত 

করিবার জনা ইষ্ট ইণ্ডয়! কোম্পানী যে আঘেদন করেন, মিল ই 

তাহা লিখিয়া দেন। রাজ্ৰীর শ্বহস্তে ভারত-শাসনভার গ্রহণের গ্রতি- 

কূলে মিল যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার সহ ক্ষিপ্ত 

বিবরণ পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে । তৎকালে কি ভারতবাসী, কি ব্রিটন- 

বাসী-কেহই মিলের যুক্তির গভীরতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে 

পারেন নাই। মিলের পরামর্শের অনুসরণ না করার অণগুভ ফল 

ভারতবাসীদিগকে এক্ষণে পদে পদে ভোগ করিতে হইতেছে। 

অযোধ্যার বেগমদিগের সর্বস্বাপহরণের জন্য ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পা- 

নীর ভারত-প্রতিনিধি লড” হেষ্টিংসের দুর্দশার আর পরিসীমা ছিল 
না। কিন্ত কুমা বাই লক্ীবাই প্রভৃতির প্রতি সাধুজন-বিগ্হিত ব্যব- 

হারের জন্য রাজ্ঞী-প্রতিনিধি লর্ড নর্থক্রকের কি হইল? চৈতৎসিংহের 

প্রতি অনদ্ব্যবহার করায় হেষ্টিংসের কি না হইয়াছিল? কিন্তু হতভাগ্য 

গুহকুমারের প্রতি নির্যাতন করার লর্ড নর্থক্রক আরল উপাধিতে উন্নীত 



উপসংহার । | ১৬১ 

হইলেন। অধীন বণিক্-্দলের প্রতিনিধির সামান্য অপরাধও পালি'া- 

মেন্ট বা! রাজ্জী ক্ষমা করিতেন না। কিন্তু রাজ্জীর প্রতিনিধির গুরুতর 

অপরাধও কি রাজ্জীর নিকট ক্ষষণীয় নহে ? এবং কোন গুরুতর অপরা- 

ধেও রাজ্জীর ভারত-প্রতিনিধিকে দণ্ডাহ করেন, পার্লিয়ামেণ্টের কয়জন 

সভোর এরূপ সাহস আছে? ইষ্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানী রাজপ্রতিনিধি 

ছিলেন না ; স্থতরাং তাহার ভারতকর্খ্রচারীরাও রাজপ্রতিনিধি বলিয়া 

অভিমান করিতে পারিতেন না। কিন্তু এক্ষণে সামান্য শাস্তিরক্ষক 

হইতে গবর্ণর জেনেরল পর্যযস্ত সকলেই রাজ-প্রতিনিধি ; স্বতরাং কাহা- 

রও সম্মানের ভ্রটি হইলে? কাহারও সহিত স্বার্থ-সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, 

নিরাশ্রয় ভারতবাসীর আর উপায় নাই। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া 

মিলের ভবিষ্যদর্শনের ভূয়মী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। 

মিল্ ও কমট-উনবিংশ শতাবীর দুই প্রদীপ্ত হুর্যা--আধুনিক 

ইউরোপীয় চিন্তা-আ্রেতের নেতা । মিলের বুদ্ধির বিশ্লেষণী শক্তি 
অতি প্রবল এবং কষ টের বুদ্ধির সংশ্লেষণী শক্তি অতি প্রথর। এক 

জনের বুদ্ধির সুজ্মতা ও গভীরতা৷ অধিক, অন্যতরের বুদ্ধির গ্রশস্ততাঁ ও 

বিশালতা অধিক। মিলের বুদ্ধি তমোগুণান্বিত, কমটের বুদ্ধি রজো- 

গুণান্বিত। দর্শন, বিজ্ঞান) ধর্মনীতি) রানীতি, সমাতত্ব প্রভৃতি 

বিষয়ে যে সকল কুসংস্কার প্রচলিত আছে, তাহাদের উচ্ছেদ সান করাই 

মিলের বুদ্ধির প্রধান উদ্দেশ্য ; এবং তন দর্শন, নুতন বিজ্ঞান, নৃতন 

রাজনীতি, নৃতন সমাজের স্থষ্টি করাই কমতের বুদ্ধির প্রধান লক্ষ্য । 

মিল. পর্ডিত-শিরোমণি স্ুচ্যগ্র-বুদ্ধি চার্ববাকদর্শন-প্রবর্তয়িতা দেবগুরু 

বৃহস্পতির প্রতিকৃতি) কমট মীমাংসাপটু চিস্তানিমগ্র ধীরমতি সাংখা- 
দর্ন-প্রণেত! মুনিপ্রবর কপিলের প্রতিকৃতি । বৃহস্পতি ও কপিলের 

ন্যায় ইহারা উভয়েই আমাদের পুজা, উভয়েই আমাদের আদরের ধন। 

প্রথমাবস্থাতেই ইহণাদিগের দুই জনেরই অনেক বিষয়ে মতের একত! 

ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রীহাদিগের মধ্যে গুরুতর মতভেদ হইয়া উঠিল। 

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক শাসন লইয়া ইহীদিগের মধ্যে 

গ্রধানতঃ এই মতভেদ উিত হয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর সামা- 



১৬২. জন্ উ,য়ার্ট যিলের জীবনবৃত্ত। 

জিক শাসনের প্রাবল্য হইলে জগতের উন্নতিআ্োত রুদ্ধ হইবে, শ্বরাং 

তাহা হইতে দেওয়! উচিত নহে-ইহাই মিল-ভাষোর মূল স্থত্র। এবং 

সামাজিক শাসনের উপর বাক্তিগত স্বাধীনতার প্রাবলা হইলে জগতে 

ঘোরতর উচ্ছ জ্খল ব্যাপার সংঘটিত হইবে; স্ততরাং তাহ! হইতে 

দেওয়া উচিত নহে_-ইহাই কম্ট ভাষোর মূল মন্ত্র। এ বিষয়ের পুর্ণ 
সমালোচন। করা আমাদের এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। একখানি স্বতন্ত্র 

গ্রন্থে এ বিষয়ের সমালোচন। করা! আমাদিগের অভিপ্রেত রহিল। 

উপসংহার কালে বক্তব্য এই ধাহার| মানসিক পরিণতির সহিত 

সমভাবে হৃদয়ের উন্নতি দেখিতে চান, যাহারা সন্তান সন্ততিদিগের 

সন্বাঙ্গ-ম্ন্দর শিক্ষা বিধান করিতে ইচ্ছা করেন। যাহার! বৃদ্ধির অসা- 

ধারণ তীক্ষুতার সহিত অলৌকিক ধৈর্যের বিমিশরণ দেখিয়া আনন্দ ও 

নশ্ময়ে অভিভূত হইতে চান, ফাহারা ব্যক্তিগত অবিশৃঙ্ঘলিত 

স্নাধীনভার সহিত বিপুল মানবপ্রেমের সামগ্রস্য দেখিতে ইচ্ছা করেন, 

খাহার। গভীর মানসিক চিন্তার সহিত প্রগাঢ় প্রণয়ের অবিসন্বাদ 

দেখিতে কুতহলী, (লাক-প্রচলিত কোনপ্রকার ধর্মগ্রণালীর অবল- 

স্থন বাতীতও সাধু ও সচ্চরিত্র হওয়া সম্ভব ধাহারা তাহার পরীক্ষা 

করিতে চাহেন, তাহাদিগ্রের সকলেরই জন্ ইয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত ও 

দীয় গ্রস্থাবলী পাঠ করা! উচিত। আমাদিগের বিশ্বাস, যদ্দি কখন 

মানবজাতির উপকর্তাদিগের পূজা জগতে প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহা হইলে 

“সই 'দবতালিক! হইতে কম্ট ও মিলের নাম কখনই পরিত্াক্ত 

হইবে না। 

সম্পূর্ণ । 



মিল-মহ্বন্ধে সম্পাদকগণের অভিমতি | ॥ 

« আমাদের মানসিক বৃত্তি সকলের সম্যক্ অনুশীলন ও সংক্ষরণই 
মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য | মিলের জীবনের এই উদ্দেশ্য ছিল-_ 
স্ুতরাঁ মিলের জীবন-চরিত মানুষের অদ্ধিতীয় শিক্ষার দ্ছল। 
আঁমাদিখের ইচ্ছ। ছিল ৫, মিলের জীবনরৃত্তের বিস্তারিত বিশ্লেষণ 
দ্বার|.এই উদ্দেশ্য স্পফ্টীরুত এবং তল্লাভের পথ নির্বাচিত করি | 
কি পুণ্যাচরণ করিলে এই নবাঁবিস্কৃত চতুর্বর্গ প্রাপ্তি হয়, ইচ্ছ! ছিল 
সেই ধর্মশীস্ত্রের ব্যাখ্যা বিস্তারিত করি | ৯% স 

“ মনৌরত্তিগুলি দ্বিবিধ-জ্ঞানার্জনী এবং কার্য্যকারিণী | 
উভয়েরই সম্যক্ অনুশীলনে ও ল্ফত্তি-প্রাপণে মনুষ্যত্ব | মনুক্ল্যলোকে 
এমত অনেক দর্শন বা ধর্মশীস্ত্ের সমুস্তব হইয়াছে যে, সে সকল এই 
স্গুমহত্তত্বের কাঁছে খিয়া দিশাহারা হইয়াছে | কেহ কেহ অর্ধেক 
পাইয়াছে__অর্ধেক পায় নাই | প্রাচীন ভারতীয় দীর্শনিক, জ্বীলেই 
মোক্ষ স্থির করিয়া কার্য্যকাঁরিণী ব্ৃত্তিগুলির দমনই উপদিষ করিয়া 
ছেন-_এজন্য প্রাচীন ভারতের দর্শনশীস্্র মনুষ্যত্বসাধক হয় নাই | 
আবার পক্ষান্তরে, শ্বীষধর্্ম কেবল কার্ধ্যকীরিণী ব্বত্তিগুলিকে মনুষ্য- 
ত্বের উপাঁদানন্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞানার্জনী ব্বত্তিগুলি ছাড়িয়া! 
দিয়ছে। সুতরাং খ্রীফধর্মও মনুষত্বপীধক হইতে পীরে না| আমরা 
সর্ধপ্রথমে মিলের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের কথ। বলিব। 
সেই অনুশীলনের ছুইটি উদ্দেশ্য ও ফল- প্রথম, জ্ঞানের অর্জন, 
দ্বিতীয় বৃত্রিগুলির পরিপৌষণ ও শক্তি-বৃদ্ধি | +% প * 
মিলের অকাঁলপাগ্ত্যের ইতিহাস আজি কালি সকলেই জানেন, 
সুতরাং আমরা সে বিষয়ে কিছু বলিব না| আমাঁদিশৌর অনুরোধ 
-ীহীর। সে বত্তীন্ত অবগত নছেন, তীহারা তদ্থত্বান্ত মিলের জীবন- 

বৃত্ত হইতে তাহা অধীত করেন | দেখিবেন, তাহা! অমুল! 
শিক্ষা পূর্ণ । সং 

_পতাহ্ার পর মিলের আত্মশিক্ষণ। গুকদতত শিক্ষা বীজ মাত্র_- 
আত্মশিক্ষাই সকল মনুষ্যের শিক্ষার প্রধান ভাগ--কাণ্ড ও শাখা" 
পল্পব। মিলের সেই আত্মশিক্ষীর বিষয় মূলগ্রস্থ হইতে পাঠ করিয়া 
অবগীত হইতে হইবে | আ'ত্মশিক্ষার অন্তর্গত সংসর্গের ফল। আমর 
যখহাদিগের র্ধদ1 সহবাস করি, তাহাদ্দিশের দৃষ্টীন্ত। উপদেশ, 
*তাহাদিগের কথ1ও মানসিক গতি, ইহার দ্বারা আমর] অর্র্বদ1 আক্ুষট, 
শিক্ষিত ও পরিবর্তিত ই | মিলের জীবনীতে তীহার বন্ধুবর্ণের 
সংসর্ণের ফল অতি সুস্প$-_জ্মেস মিলকে ছাঁড়িয়! দিয়া» বেস্থীম, 
অধ্টিনদয়। রোবক, কার্লাইল প্রভৃতির প্রদত্ত যে শিক্ষা” তাহার 
অধ্যয়ন পরম শিক্ষার স্থল | সর্বোপরি যিনি প্রথমে শিলের সখী, 
"শেষে পত্ধী, সেই অস্থিতীয়া রমণী-প্রদত্ত শিক্ষা অতি সবিষ্তীরে '. 
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বর্ণিত দা | এবং অতিশয় মনো | আমার ভন করে রি 
টুকুই স্বতন্ত্র পুস্তকাঁকারে পরিণত. হইয়! বাঙ্গালীর গৃহিণী গ্রণের 
হস্তে সমর্পিত হয়- তীহীরা দেখুন কেবল সীতা এবং সাবিত্রী 
স্্রীজাঁতির আ'দর্শ হওয়! কর্তব্য নহে | তদঘ্ধিক উচ্চতর আদর্শ আছে। 
যে.রমণী পতিপরায়ণ সে ভাল-কিন্ত যে পতির মানসিক উন্নতির 
কারণ সে আরও ভাঁল। 
.-জ্ঞানীর্জনী বৃতিগুলির কথ! ছৃণড়িয়! দিলাম । কার্য্যকাঁরিণী- 

ব্বত্বিগুলির অনুশীলনের কথ! অম্বন্ধে মিলের জীবনরত্ত অধিকতর 
সুশিক্ষীর আধার | সূ ঈ্ং সঈ*. আমরা এই খানে 
মিলের রকখ। সমাপন করিব | ভিতরে প্রবেশ করিবার যাদের 
ইচ্ছা থাকে, তাহারা যোঁগেজ্র বাবুর শ্রস্থ খানি পাঠ করিবেন। 
সেই গ্রন্থের গুণ দোষ সত্বন্ধে আমরা যৎকিঞ্চিৎ বলিব_-উপরে 

: সাহা! লিখিয়াছি তার পর আধিক্য নিশ্রয়ৌোজনীর | এই গ্রন্থ 
যে মনুষ্যজাঁতির ছুল্লভি শিক্ষাঁর স্থল, তাহা! পুর্বেই বলিয়াছি | এ 
প্রাশীংস! কর যাঁইতে পরে, এমত্ শ্রন্থ বাঁক্গভষায় অতি বিরল | 

তার পর, তাহার সঙ্কলন ও গ্রেস্থন ও বিচারপ্রণখলীও প্রশং- 
সনীয়| প্রধানতঃ তিনি মিলের স্বপ্রণীত 'জীবনচরিত অবলহ্বন 
করিয়ীই লিখিয়ছেন বটে, কিন্ত তাহ হইলেও ইহা অনুবাঁদ নে | 
মিলের জীবনব্বতে.যে সকল ছুরাীলোঁচ্য বিষয় বিচারের জন্য উপস্থিত 
হুয়, যৌঁখেক্দ্র বারু সে সকল স্বয়ং বুঝিয়াছেন, এবং প 

বুঝাইয়াছেন | অবতরনিকাঁটি আদ্যন্ত মৌলিক ও স্মপাঁঠ্য | গ্রন্থের 
ভাষাও বিশুদ্ধ | আমরা এই গ্রন্থখানিকে বিশেষ প্রশংসনীয় 
বিবেচন। করি এবং ইহ! হইতে যুবকথণ মহতী শিক্ষাল'ভ ককক, 
এই উদ্দেশ্যে ই? বিদ্যালয়ের ব্যবহার জন্য অন্থুরৌধ করি.।” 
'বন্গদর্শন ১ অবশ্বিন ও পৌব, ৯২৮৪ সাল | (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |) 

গ্রন্থ খাঁনি মিলের “ আত্ম-জীবনরত” হইতে সংগৃহীত বা অন্ু- 
বাঁদিত বলিলেও হয়, কিন্ত অনুবাদ বলিয়! ইছ। মোলিকতা-শৃন্য নে । 
ইহার অনেক স্থলে শ্রেস্থকীরের বনু দর্শন, বহু অধ্যয়ন ও বনু-বিদ্যা- 
বস্ভীর পরিচয় পীপ্ত হওয়া যাঁয়। গ্রন্থের ভাষাও সুন্দর হইক়্ীছ | * ৯ 
-. * বঙ্গভাষায় এরূপ জীবনর্ত্ত প্রকাশের এই একপ্রকার. প্রথম 
উদ্যম এবৎ এই উদ্যম যে সফল হইয়াছে তাহা আর বলিবাঁর 
'অধবশ্যকতা নাই | আমর] আধুনিক রাশীক্কত কাব্য, নাটক ও 
স্উপন্যংসের বিনিময়ে এরূপ একখানি পুস্তক দেখিতে অন্তরের সহিত 

আঅভিলাধ করিক্পা খীকি1: বাস্তবিক এইরূপ পুস্তকই বঙ্গভখধার 
 সৌহাষ্য শু অলহ্বণার এবং সংখ্যায় যত বদ্ধি হয় ততই.দেশের মঙ্গল | 

আমর অনশী করি ঘে লীধারণের, মধ্যে ইহার পাঁঠিক-সংখ্যা অপ্প 
১ 15৬৮7 করিবেন ন11, 

ভারত-সংস্কারক, ১২৮৪ সাল । 




